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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

6 . 6 . 1979 Çarşamba 

Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberoğlu' 
nun, İçtüzük Geçici Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

9/38 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit hak
kında ve 

9/221 esas numaralı, Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp haklarında kurulmuş bulunan Soruşturma Ha
zırlık komisyonlarına yeniden 30'ar gün süre veril
mesine dair komisyon başkanlıkları tezkereleri ile, 

Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri dolan; 
9/21 esas numaralı, Çanakkale eski Milletvekili 

Refet Sezgin hakkında ve, 

9/59 esas numaralı, eski Başbakan Süleyman De-
mirel, Maliye eski Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ti
caret eski Bakanı Halil Başol haklarında kurulmuş 
bulunan Soruşturma Hazırlık komisyonlarına; 

TBMM Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun 
19 . 4 . 1978 tarihli 4 ncü Birleşiminde alınan karar 
gereğince 45 adet Meclis Soruşturma önergesini in
celemek üzere kurulan 1 numaralı ve 46 adet Mec
lis Soruşturma önergesini incelemek üzere kurulan 
3 numaralı, 

TBMM Birleşik Toplantısı Genel Kurulunun 
'14.4.1978 tarihli 4 ncü ve 24.5.1978 tarihli 7 nci 
birleşimlerinde alınan karar gereğince 45 adet Mec
lis Soruşturma önergesini incelemek üzere kurulan 
2 numaralı ve 46 adet Meclis Soruşturma önerge
sini incelemek üzere kurulan 4 Numaralı Soruşturma 
Hazırlık komisyonlarına karar tarihinden itibaren ye
niden 30'ar günlük süre verilmesi kabul edildi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm; güreş 
sporuna gereken önemi vermeyerek görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel 
Çakmur hakkında (9/259), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın; DİSK'in 
yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görevlerini kö
tüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ece
vit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakların
da (9/261), 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muhtar 
maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmayarak 
görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddiasıyla Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir hakkında (9/263), 

Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'm; üreticinin 
akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri al
mayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
kal hakkında (9/264), 

Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; tu
tum ve davranışlarıyla Çay-Kur'daki yolsuzluklara 
neden olarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında 
(9/265), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın; Anayasa 
ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini ihlal ede
rek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan 
Bülent Ecevit hakkında (9/266), 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; Ant - Birlik 
Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler yap
tığı ve yolsuzluklara göz yumarak görevini kötüye 
kullandığı iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler hakkında 9/267) ve 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Osman Al-
bayrak ve 2 arkadaşının; emniyet mensuplarınca, va
tandaşlara işkence yapılmasına göz yumarak görevi
ni kötüye kullandığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Hasan 
Fehmi Güneş hakkında (9/268) birer Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergeleri okundu; Soruş
turma Hazırlık Komisyonlarının 16'şar üyeden kurul
ması, komisyonların çalışma sürelerinin üye seçimi 
tarihinden başlaması ve ilgili Başbakan ve bakanla
rın yazılı görüşlerini üye seçimi tarihinden itibaren 
15 gün içinde vermeleri kabul edildi. 

Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı'nın; yaptığı 
tayin ve nakillerde partizan bir tutum izleyerek göre
vini ihmal ve kötüye kullandığı iddiasıyla Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında 9/260) 
ve 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve C. Se
natosu Van Üyesi Ferid Melen'in; sosyal güvenlik 
fonlarının kanuni usuller dışında kullanılmasına göz 
yumarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı iddia
sıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkın
da (9/262) birer Meclis Soruşturması açılmasına iliş
kin önergeleri okundu; ilgili bakanları aynı, konu
ları benzer olduğundan, 9/260 esas numaralı önerge
nin, evvelce kurulmuş bulunan (9/228, 9/233) esas 
numaralı; 9/262 esas numaralı önergenin de 9/256 
esas numaralı Soruşturma Hazırlık komisyonların
da görüşülmesi kabul olundu. 
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9/222 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit ile 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakların
da, 

9/223, 9/255 esas numaralı, Başbakan Bülent Ece
vit ve içişleri eski Bakanı îrfan Özaydınlı haklarında, 

9/224 esas numaralı. Başbakan Bülent Ecevit ve 
içişleri Bakanı irfan Özaydınlı haklarında, 

9/226 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit ve 
içişleri Bakanı irfan Özaydınlı haklarında, 

9/227 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit ve 
içişleri Bakanı irfan Özaydınlı haklarında, 

9/228, 9/233 esas numaralı, Köy işleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali Topuz hakkında, 

9/229 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında, 

9/230 esas numaralı, Başbakan Bülent Ecevit ve 
içişleri Bakanı irfan Özaydınlı haklarında, 

9/231 esas numaralı, Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler. hakkında, 

9/232 esas numaralı, Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz hakkında, 

9/256 esas numaralı, Sosyal Güvenlik Bakanı 
Hilmi işgüzar hakkında kurulmuş bulunan Soruştur
ma Hazırlık komisyonlarına ve 

içtüzük Geçici Karma Komisyonu ile 9/38, 9/221 
esas numaralı ve 19.4.1978 tarihli ve 4 ncü Birleşim
de kurulmuş bulunan 1 Numaralı Soruşturma Hazır
lık komisyonlarındaki açık üyeliklere siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adaylar seiçldiler. 

Birleşime saat 18.54'te son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Bursa 
Ali Fuat Eyüboğlu Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

No. : 7 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

19 . 6 . 1979 Salı 

Tezkere 
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar

bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, tstan.bul Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/200) 

Meclis Soruşturması Önergeleri 
1. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve To

kat Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Bakanlığına 
ait inşaat ihalelerinde yakınlarına menfaat sağladığı 
ve gümrüklerdeki yolsuzluklara göz yumarak göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 

Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi. (9/269) 

2. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun; Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin 
yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılması
na ilişkin önergesi. (9/270) 

- *~ -«>( 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (Isianbal), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mil'let Meclisi Birle şik Toplantısının 11 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz var
dır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar- • 
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/200) 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar •kısmının bi
rinci sırasında yer alan, 19 Mde evvelce ilan edilen 
sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre ile uzatılmasına iliş
kin; Bakanlar Kurulu kararının Türkiye Büyük Mec
lisinin onayına sunulmasını isteyen Başbakanlık tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 4 . 1979 günlü ve 188-2/02278 sayılı 

yazılarımız. 
1. 26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947 sayılı Bakan

lar Kurulu kararı ile ilan edilip Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin 26 . 12 . 1978 günlü ve 518 sayılı ka
rarıyla onaylanmış ve son olarak 25 . 4 . 1979 günlü 
ve 521 sayılı 'kararıyla da »iki iay süre ile uzatılması 
kabul edilmiş bulunan Sıkıyönetimin Adana, Anka
ra, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İs
tanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Ur
fa Merinde yeniden, 

2. 24 . 4 . 1979 günlü ve 7/17408 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, 
Mardin, Siirt ve Tunceli illeri sınırları içinde ilan 
edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 4 . 1979 
günlü ve 520 Sayılı kararıyla onaylanmış bulunan 
Sıkıyönetimin, 

Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 
türlü durum ve olasılıklara karşı (26 . 6 . 1979 Salı 

günü saat 07.0Ci'den geçerli olarak) ilki ay süreyle 
uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
ması Bakanlar Kurulunca 19 . 6 . 1979 gününde uy
gun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tez
keresi üzerinde, Hükümetin izahatından sonra İçtü
züğümüzün 73 ncü maddesine göre görüşme 'açaca
ğım. 

İzahatta bulunmak üzere Sayın İçişleri Bakanı, 
buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; Hükü
metimiz, 19 ilde uygulanmakta olan sıkıyönetimin 
iki ay daha uzatılması istemiyle huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 

Hatırlanacağı gibi, sıkıyönetim, ülkemizdeki şid
det eylemlerinin kaygı verici biçimde tırmanması ve 
Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen kitlesel ça
tışma ve öldürme olayları nedeniyle ilan edilmiştir. 

Bir başka ahlatımla, sıkıyönetim, ülkemizde baş-
gösteren yaygın şiddet eylemleri karşısında başvur
mak zorunda kaldığımız anayasal bir çare olarak 
gündemimize gelmiştir. 

Değerli üyeler; terörizm, ya da şiddet eylemi ola
rak isimlendirdiğimiz olay, çağımızın bir baş belası 
olarak tüm demokratik ülkelere, dünya demokrasisi
ne yönelmiş bulunmiaktadır. Aynı olayın ülkemizde
ki gelişimi de, ulusumuzun ortak değeri olan demok-
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rasinıizi ve demokratik kurumlarımızı hedef aldığı
nı göstermektedir. ~" 

Ulusumuzun büyük emeklerle oluşturduğu Devle
timizi, Cumhuriyet ilkelerini ve özgürlükçü demok
rasimizi tüm kurumlarıyla ayakta tutmak için bu ola
yın üstesinden gelmek zorundayız. 

Sayın üyeler; karşı karşıya bulunduğumuz soru
nu çözümleyebilmemiz için, bu noktaya nasıl gelin
diğini, geçmişteki hatalarımızı, hiçbir saplantıya ka
pılmadan, alabildiğine özgür bir yaMaşımla gözden 
geçirmeliyiz. Bunu yapmalıyız ki, olayın ne olduğu
nu, ne olmadığını kesinlikle belirleyebilelim; sağlıklı 
ve etkin önlemler geliştirebilelim. 

Sayın senatörler, sayın milletvekilleri; bu değer
lendirmeyi yaparken, gerçekleri, sadece gerçekleri 
sergileyerek tutarlı genellemelere ulaşmak zorunda
yız. Son yıllarda toplumumuzu içten yaralayan olay
ların tanımını yapmakta uzun süre birleşemediğiimiz 
hatırlardadır. Hedef göstermeden, otobüsleri, kahve
leri, lokalleri yaylım ateşine tutan, günahsız insanları 
öldüren, öğrenim kurumlarını bombalayıp, masum 
gençleri parçalayan, adam kaçırıp kurşuna dizen, suç
ta kullanmak için gaspettiği otomobilin şoförünün ır
zına da geçen çeşitli olayların motifi neydi? 

Bu soruya, yakın zamana kadar herkes değişik ce
vaplar veriyordu. Toplumumuz şaşkın, ürkek, bu so
runun gerçek cevabını arıyor, sorumlulardan istiyor
du. 

Kabul edelim ki, bu bilinmeyeni yakın ziamana 
kadar çözememiştik. Hükümetimiz bu sorunun ceva
bını devlet sorumluluğu ile ve bilimsel yaklaşım için
de aradı. Bulduğumuz cevaba göre, örgütlenmiş suç 
ile, suç örgütleriyle karşı karşıya idik. Sorun, suç 
örgütlerinin uyguladığı şiddet eylemlerinden kaynak
lanıyordu. Memnuniyetle belirtmeliyim ki, bu tanım
lamaya karşı çıkan olmadı. Tanımlama geçerli ise, bu
nun hemen arkasından gelecek olan, yeni bir çözüm 
yaklaşımı bulunması gerçeğidir. Klasik, bireysel, kri-
minai yöntemlerle bu olayı çözümleyemeyiz, sonuca 
varamayız, 

Sayın üyeler; bu noktada arkamıza dönüp bak
mak, bu tanımlamanın ışığında geçmişi yargılamak 
gerekir. Şiddet eylemlerinin sorumlusu olan ve bugün 
içgüvenlik örgütümüzle savaş halinde bulunan suç 
örgütlerinin nasıl kurulup geliştiğini bilmeliyiz ki, ça
re bulabilelim, çare düşünebilelim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Çare
sizler çare bulamaz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Silahlı eylemci suç örgütünü, sağcı ya 
da solcu olarak ayırmak, kendi siyasal tercihimize 
göre onlara rütbe, ya da üstünlük tanımak, temel
den yanlış bir yaklaşımdır. Silahlı eylemci sadece suç
ludur, yasa dışıdır; hangi kolunu kaldırırsa kaldır
sın, önemli değildir; önemli olan, devlete başkaldırıp 
kaldırmadığıdır. Başikaldı tunların tümüne, demokra
siye silah, zor, zorbalık sokan her kişi ve kuruluşa 
«suçlu»! demekten başka sıfat yakıştırmaya ve rütbe 
vermeye kimsenin hakkı olmamak gerekir. Hüküme-
tirmizin anlayışı bu olmakla beraber, anlatım kolay
lığı sağlamak kaygısıyla şematik anlamda sağ - sol 
ayrımını kullanmak zorunda kalabilirim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Zama
nında muhalefettin; zabıtları aç da oku. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlar, sol nitelikli olarak 
tanımlanan THKPC, THKO, TKP - ML gibi yasa 
dışı suç örgütleriyle bunların fraksiyonlarının kuru
luşlarının 10 - 11 yıl öncesine rastladığını saptamış 
bulunuyoruz. Bölücü amaçlı suç örgütlerinin en etkin 
kesiminin de aynı tarihlerde oluştuğunu bilmekteyiz. 
Bu belirlemenin arkasından şu soru gelmektedir: O 
zamanın siyasal iktidarı ve sorumluları bu oluşumu 
neden önlememişlerdir, ya da önleyememişlerdir? Suç 
örgütleriyle en etkin mücadelenin, kuruluş ve geliş
me aşamasında yapılabileceği bilinmektedir. Anılan 
tarihlerde hükümet edenler bu oluşumu en azından 
kavrayamamışlar, yasa dışı örgütlenme çalışmalarını 
önlemek yerine «bunlar adi zabıta vakalarıdır» di
yerek hafife almışlardır. (AP sıralarından gürültüler). 
Böylece önleme fırsatı kaçırılmış, o gün oluşan ör-: 
gütler gelişip büyüyerek suç işleme erginliğine ulaş
mış, bugün Türk ulusunun karşısına suç üreten bi
rer kaynak olarak çıkmıştır. (CHP sıralarından al
kışlar). Yine o tarihlerde, karşı yönde bir başka olu^ 
şum hayretle gözlenmiştir. (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen Sayın 
Bakanı dinleyelim. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Yine o tarihlerde, karşı yönde bir baş
ka oluşumu hayretle gözlemişiz. Yurdun çeşitli yön
lerinde, çeşitli yerlerinde 30 civarında kamp kurul
duğu görülmüştür. Kamplarda silahlı eğitim yapılmış, 
çocuk yaştaki insanlara kavga, boğuşma, adam döv
me, topluluklara saldırma, gösteri düzenleme dersle-
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ri verilmiş, canlı cansız hedeflere ateş etme talimleri 
yaptırılmıştır. Bu militan yetiştirme, bu beyin yıka
ma çalışması öylesine pervasız, o kadar açıkta sür
dürülmüştür ki, buna bir mazeret bulunabileceğini 
sanmıyorum i 

O 'kadar iki, devletin görevlileri kampları sapta
mışlar, hangisinde kaç kişinin eğitildiğini, kampları 
'kimlerin yönettiğini, kimlerin hangi dersleri verdiği
ni, kimlerin para ve silah sağladığını açık, seçik ra
porlara yazarak, o günün hükümet edenlerine ver
mişlerdir. 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Doğu mitinglerine Halk Partisi ka
tılmış mıdır, katılmamış mıdır? Onları da söyle. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen Bakanı dinle
yelim efendim. 

Devam ediniz sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Yasaların önleyici ve yasaklayıcı iku-
râllarıma rağmen, hiçbir önlem alınmamıştır. 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Doğu mitinglerini neden söylemiyor
sun? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Sayın Bozkurt, sizin de imzanız olan 
bir rapordan bahsettim. Doğu mitingini de söyleriz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de
vam ediniz efendim. 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Doğu mitinglerine Cumhuriyet Halk 
Partisinin iştirak ettiği yalan mı? 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde 
Milletvekili) — Siz yaptınız bunları hep, siz açtınız 
bu işi başımıza. 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Ayıp be, 
ayıp! 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Böyle canhıraş feryatlarla bir yere ula-
şjamayız. Size konuşmamı sunmak istiyorum. (AP sı
ralarından «Yuh>x sesleri, CHP sıralarından alkış
lar). 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Daha dün geldin, cin olmadan şey
tan oldun. Sen ne anlarsın bu işten. Doğu mitingle
rine Cumhuriyet Halk Partisi iştirak etti mi, etmedi 
mi, onu söyle?.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Genel Başkanınızın Doğuda yaptığı bölü
cülükten bahsediyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; bu kamp çalış
maları hakkında, yasaların önleyici, yasaklayıcı ku
rallarına rağmen hiçbir biçimde önlem alınmamış
tır. Bugün sağ adına vuruşan; ölerek, ya da mah
kûm olarak kurban edilenlerin çoğu bu kampların 
maalesef acı ürünleridir. Erginlik çağına ulaşmamış 
bu çocukların kafaları şartlandırılarak, ellerine silah 
verilerek toplumun üzerine de sürülmüştür. Devlet 
güçleri görev alanından geriye çekilmiş, örgütü ör
güte kırdırmak politikası izlenmiş, böylece sokakta 
kıyasıya bir gençlik savaşı başlatılmıştır. Giderek bü
yüyüp, toplumun diğer kesimlerine de sıçrayan bu 
acımasız savaşın taraflarından birine, «devlete yar
dımcı güç», payesi de verilerek arka çıkılmıştır. 

Yasa dışı örgütlerin •oluşmasına, büyümesine, ge
lişmesine ve eylem koymasına bundan daha çok yar
dım edilemezdi; bundan daha büyük, daha uygun 
bir ortam hazırlanamazdı. 

Yasa dışı suç örgütleri böylesine gelişip büyür
den, güçlenip etkinleşiırken, devletin yasal iç güven
lik örgütü geliştirilmemiş, bu olaylara göre eğitilme
miş, araç, gereç, teknik donanım bakımından yeter
siz bırakılmıştır. 

Sokakta sürdürülen çatışma ve bu olgu paralelin
de bir bölünme sürecinin, toplumun tüm 'katlarına, 
bilerek ve isteyerek adım adım sıçratıldığını da hep 
beraber izledik. Her derneğin, her sendikanın karşı
sına «milliyetçiyim»; diyen yapay kuruluşlar çıkarıl
dı. Dernekler böyle parçalandı, işçiler böyle parça
landı, memurlar böyle parçalandı, cephe modeli ik-. 
tidar uygulamaları ile tüm ulus böyle bölündü, düş
man haline getirildi. (AP sıralarından gürültüler, 
«Yuh»! sesleri). 

Bu cepheleşme... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
ederim. 

Sayın üyeler, sükûneti muhafaza etmezsek dinle
me olanağı ortaya çıkmıyor, lütfen sakin olalım. 
(AP sıraları nidan gürültüler). 

Devam ediniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bu cepheleşme, toplumumuzun böğrü
ne saplanan bir kama gibi, bizi i'ki kanlı parçaya 
ayırdı. (AP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarımi, biz bu kavgayı en sıcak 
noktasında devraldık. 1977'nin sıonunda, 1978'in ba
şında ateş bacayı sarmıştı. (Gürültüler). 
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BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Biz, savaşı durdurup, sürekli barışı 
kurmaya çalışıyoruz. (AP ve MHP sıralarından, 
«Ooo»i sesleri, gülüşmeler). 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — Ma
şallah, bin kere maşaülah. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bir yandan düşman haline getirdiğiniz 
insanlarımızı barıştırmaya, gönülden dostlukla bir
leştirmeye çalışıyoruz. (AP sıralarından gürültüler). 
Canavarlaştırılan eylemcinin elinden silahı almaya, 
ona insan seygisi vermeye çalışıyoruz. (AP sıraların
dan gürültüler, CHP sıralarından «Bravo», sesleri, al-
Ikışllar). 

Dün kibriti çakıp yangını başlatanların, düşman
lık tohumlarını yeşertenlerin, savaş emri veremlerin, 
'bugünkü yakınmaları, bugünkü halleri, birer pişman
lık anlamına geliyorsa buna seviniriz. (CHP sırala
rından «Bravo»; sesleri, alkışlar). 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli Milletveki
lli) — Silah kaçakçılığını neden önleyemedin? (AP 
sıralarından gürültüler). 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Dün 
niye kaçtınız öyle ise Meclisten? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Sayın üyeler, başka yanlışlar da ya
pıldı. Her yanılgı bu problemi hızlandırdı, büyüttü. 
Uzun süre «Tehlike soldadır, sağdakiler suç işlemez, 
onlar devleti koruyor» dendi. Şimdi size, günahsız 
insanları acımasızca vuran, öldüren, yere.yatırıp be-
yinlıerine kurşun sıkan, toplulukları tarayan sağ nite
likli suç örgütü üyesi silahlı eylemci militanlar saya
bilirim. (AP sıralarımdan gürültüler) 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir MİEetveki-
11) — Soldan da sayar mısın, soldan da saiyar mısın?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Tıpkı bunun gibi, benzer şiddet eylem
lerini uygulayan sol nitelikli suç örgütleri üyesi silah
lı militanlar gösterebilirim. Görülüyor ki, «Sağdaki
ler yapar, soldakiler yapmaz; soldakiler yapar, sağ-
dakiiter yapmaz» faraziyesi kökünden geçersizdir. 
CHP sıralarından «Bravo», sesleri) 

Adalet Partisinin çok Sayın Genel Başkanı, 10 
Haziran 1978 günü yaptığı basın toplantısında şöy
le diyordu : «Banka soygunlarından bir tanesinin 
milliyetçiler tarafından yapıldığını söylesinler, sözle
rimin hepsini geri alırım.» 

HALİL KARAATLI (Bursa Milletvekili) — İcat 
etmişsiniz siz, icat. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Simidi size, sağ tarafta yer alan suç ör
gütlerinin gerçekleştirdikleri soygun olaylarının Üste
sini sunabilirim. (AP ve MHP sıralarından «Yalan
dır, yalan» sesleri, gürültüler) 

Daha dört gün önce, ülkücü failleri suçüstü ya
kalanan Erzurum Halk Bankası soygunu en taze ör
nektir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
AP ve MHP sıralarından «Yalan, yalan» sesleri, gü
rültüler) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum Milletvekili) — 
Valimin yalanı o, valinin yalanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Kahvehane, bakkal dükkânı soyan; İs
tanbul'da... (AP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Komünistler nerede komünistler?.. (AP ve 
MHP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

Devam ediniz Sayın Bakam. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

•(Devamla) — Kahvehane, bakkal dükkânı soyan; İs
tanbul'da Çenberlkaş'taki kuyumcu dükkânından 12 
kilo altın gasp eden sağ eylemci örgüt üyelerini açık
layabilirim. Bütün bunlara rağmen, herkesin sözünü 
geri alıp almayacağı kendi bileceği iştir. (CHP sıra
larından alkışlar) Ancak, yanılgıda direniilmemesimi 
istemek, barışsever halkımızın hakkıdır. Kafalarda 
oluşan yanlış teşhislerle doğru yanılgılara varamayız. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Komünistlerden de bahset. 

İÇİŞLERİ 'BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli üyeler, buraya kadar, ülkemiz
deki şiddet olaylarının gelişim doğrultusunu kalın 
çizgileriyle sunmaya çalıştım. Bu noktada, oluşturulan 
çözümler ve önlemlerle ilgili konulana değinmek is-

. tiyorum. 
iSayın parlamenterler, suç örgütlerine karşı içgü-

venlik örgütümüzü geliştirip, etkinleştirmek zorun
dayız. Toplumumuzun her yıl bir milyonu alsan sayı
sal büyümesine karşın, polisimiz sayısıal açıdan ye
terli düzeye getirilmemiştir. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa Milletvekili) — 
Üç ayda polis çıkarıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Güvenlik örgütümüz yeni suç türleri
ne göre eğitilmemiş, donatılmamış, örgütlennıemiş-
tir. İç göç ve sağlıksız kentleşme olayının doğurduğu 
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yeni yerleşim bölgelerine içgüvenlik örgütü ulaştırıl-
mamıştır. Bu alanlar âdeta yasa dışı örgütlerin otori
te ve egemenliğine bırakılmıştır. 

Bugün birinci derecede kıtlığını çektiğimiz rütbeli 
eleman yetiştirilmesi ihmal edilmiştir. Polis moderni-
ze edilmemiş, bilim ve teknikten yararlanılması sağ
lanmamıştır. Çalışma koşuları iyileştirilmemıiş, özel 
yaşamıyla ilgilenilmemiş; polisin dinlenme, tatil yap
ma, lojman ihtiyacı düşünülememiştir. Suçlaon büyük 
>bir kesimi belli şehirlerde odaklaştığı halde, bu şehir
lerin güvenlik örgütü, sorunu çözümleyecek biçimde 
organize edilmemiştir. 

Asıl önemli olan, toplum cepheleştirilirken, içgü
venlik örgütü de 'bu süreç içinde bölünmüştür. Şid
det olaylarınım ve asayiş sorunlarının üstesinden gele
bilmek için, her şeyden önce güçlü ve yansız bir po
lis örgütüne gerek bulunduğu anlayışına maalesef ula-
şılmamıştır. 

ıPoli's örgütünün, demokrasimizin güvencesi ola
nak bir kurum olduğu anlaşılamamış, bu kurum ala
bildiğine yıpratılmıştır. Bugün, canını vererek ulaş
tığı başarıya rağmen, polis evlatlarımıza «işkenceci,» 
iftirası atmak, son derece sorumsuz ve insafsız bir suç
lamadır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Yazık 
be yazık! 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bu tür suçlamalardan şerefli Türk po
lisini tümüyle tenzih ediyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Eksiği gediği olabilir. Polisin eksiği gediği olabi
lir. Bunun sorumlusu polisten çok, ihmal gösteren • 
yöneticilerdir. EksiğinC gediğini tamamlayarak, polis 
örgütünü, demokrasimizin güvencesi bir kuruluş ki
şiliği vererek en yüksek moralle ayakta tutmalıyız. 

ıBu amaçla, Hükümetimiz görev aldıktan sonra, 
5 520 yeni polis memuru yetiştirerek göreve sevk 
edilmiştir. Yeni 5 bin polis memurunun daha okulla-
ıra alınması hazırlığı tamamlanmak üzeredir. 

HALİL YURTSEVEN (Manisa Milletvekili) — 
Kaç ayda mezun ediyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bu ayın sonunda açılacak imtihanla 
yeni adaylar saptanacak, eğitimleri sonunda kadroya 
yeni güç ve taze kan aşılanacaktır. 

Örgütlü suçla.etkin biçimde mücadele edebilmek 
(için, haber alma çalışmalarının en yüksek düzeyde 
yapılması gerektiğine inandığımızdan ve çok yetersiz 
düzeyde devir aldığımız haber alma örgütünü geliştir
mek amacı ile devreye yeni okullar sokulmuştur. Hü-
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kümetimizin göreve başlamasından bu yana, istihba
rat elemanımız % 40 oranında artırılmıştır. Yıl so
nunda bugünkü sayının iki katına ulaşacağız. 

Bilimi ve tekniği polisimizin hizmetine sunmak 
ve bulguları kesinlikle değerlendirmesini sağlamak 
amacıyla oluşturduğumuz 3 bölge laboratuvarı, şu an
da Batı ülkelerindeki laboratuvarlar düzeyindedir. Po
lisimiz artık, bir tırnak kirinden, bir saç telinden suç
luyu bulabilecek düzeydedir. Bölge laboratuvarlarını 
hızla 7'ye ulaştıracağız. (AP sıralarından gürültüler) 

Polisimizin temel ve meslek içi eğitimini, günü
müzün koşullarına göre yeniden düzenlemiş bulunu
yoruz. İngiltere'de eğitilen uzmanlarımızın yürüttüğü 
kurslarla parmakizi, dedektif, sorgulama, patlayıcı 
madde, forensik gibi konularda uzmanlar yetiştirmek
teyiz. Özellikle teröre karşı geliştirilen bu birimler, 
polisimizin etkinliğini giderek artırmaktadır. 

Polisimizi anaç, gereç, silah ve teknik donanım 
açılanndan tamamlıamıak için, bu lamaçla Federal Al
man Hükümetiyle bir çerçeve anlaşması yapılması 
yolunda çalışmalar sürdürmekteyiz. 

Ayrıca, Hükümetimiz döneminde, 1 650 yeni tel
siz cihazı, 6 047 silah, 757 araç sağlanarak, polis ör
gütümüz bir ölçüde güçlendirilmiştir. Amacımız, em
niyet örgütünü kurumlaştırmak; polisimize, onurlu 
bir mesleğin mensubu olmanın olanaklarını sağla
maktır. Bu lamaçla, polisimizi günde 8 saat çalıştır
mayı planlıyoruz. 

Polisimizin özel hayatımda dinlenme, tatil yapma, 
eğlenme olanaklarını sağlamak gerekmektedir. Bu 
amaçla, Silahlı Kuvvetlerdekine benzer tesisler kur
mayı planlıyoruz. 

Polisimizin içindeki sağlıksız unsurları ve polis 
kurumuna gölge düşüren davranışları değerli polisi
miz, kendi iç dinamiği ve otokontrolü ile ayıklaya-
caktır. (AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, oturulan yerden Başbakana hakaret edilmez, 
küfür edilmez; burası Meclis mi?.. Çok rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hun, lütfen hatibi dinleyeim 
efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — O za
man biz de mukabelede bulunuruz. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibi dinleyin efendim. Sayın Hum, 
yerinizden müdahale etmeyiniz efendim. Rioa ede
ceğim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ I 
(Devamla) — Efendim, kendisi benim hemşehrimdir, 
bana mazı geçer; ama Mecliste olmaz sanıyorum. I 

Polisimizin içindeki sağlıksız unsurları ve polis 
kurumunla gölge düşüren davranışları değerli polisi
miz kendi iç dinamiği ve otokontrolü ile ayıklayacak- I 
tır. Polisimiz kendi örgütüne saihip çıkacak, onu ulu- I 
sunun özlediği düzeyde tutacak ve geliştirecektir. Po
lisimizin içinde bunu başaracak güçte, anlayışta ve 
yetişmişjıikte yeterli eleman vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen
dim; süreniz 25 dakikayı geçti. | 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli üyeler, polisimiz şimdiden, ör
gütlenmiş suç ve suç örgütü kavramları ve yaklaşımı I 
içinde, şiddet olayları konusunda ve şiddet eylemcile- j 
rine karşı önemli başarılar elde etmektedir. 

Son sıkıyönetim döneminde polisimiz, tüm yurtse
verlerin övüneceği 'bir başarı tırmanışı göstermiştir. I 
Polisimiz şimdi kişisel değil, örgütsel savaşmayı 'bil
mektedir. Bu dönem içinde, önleyici operasyon dedi
ğimiz, suçtan önce operasyon aşamasına gelmiş ve 
başarılı örnekler vermiştir. 

Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, sıkıyönetim dö- I 
nemleri içinde yeni hiçbir suç örgütünün kurulma
sına izin verilmemiştir. Üstelik, lü - lıl yıl önce ku
rulmuş bulunan sağ nitelikli, sol nitelikli, bölücü nite
likli suç örgütlerinin çok azılılarının köküne ulaşıl
mış, beyin elemanları ele geçirilmiş, bir kısmı çöker-
tilmiştir. ' I 

Hükümetimizin görev aldığı tarihte polis müdür- I 
terimin masalarında el atılmamış yüzlerce faili meçhul 
dosya bulunuyordu. Örneğin, İstanbul'da'1978 yılı 
başında 230 el atılmamış dosya vardı. Yeni yaklaşım
la, tam bir yansızlık ve yüksek bir moralle polisimiz 
bu olayların üzerine gitmiş ve sanığı bilinmeyen dos- I 
ya sayısını en aza indirmiştir. 

Kuşkusuz, asıl başarı suç örgütlerine karşı sağ- I 
lammıştır. Polisimizin bu konudaki başarılarına bazı 
örnekler vermek istiyorum; ancak bazı teknik neden- I 
ierle ve gizliliği bozmamak düşüncesiyle, örgütlerin I 
tam isimlerini telaffuz etmemek durumundayım. I 

Gaziantep, istanbul, Antalya, Ankara, Adapazarı 
ve İzmir'de, birbirlerine bağlı olarak yapılan seri ope
rasyonlar sonunda, sol nitelikli şiddet eylemcisi bir 
suç örgütünün birinci derecedeki 17 elemanı, ikisi ölü, 
diğerleri sağ olarak güvenlik kuvvetlenince yakalan- I 
mıştuf. Örgüt, bütün bağlantılarıyla açığa çıkarılmış, 
silah, cephane, suç araçları ele geçirilmiş, önemli bazı I 

— 259 
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kişiler .üzerinde planlanan şiddet eylemi suçları önlen
miştir. Bu örgütün, 49 olayın sorumlusu olduğu sap
tanmıştır. Bu olaylar arasında, Tütüoçiiftlik soygunu 
girişimi, bini yabancı olmak üzere 7 kişinin öldürül
mesi olayları da bulunmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur Milletvekili) — Mata
racı dosyası ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Yine sol nitelikli bir başka örgütün be
yin takımını oluşturan 17 militan ele geçirilerek, 5 
önemli şiddet olayı aydınlatılmıştır. (AP sıralarımdan' 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli arkadaşlarım, toparlıyorum, bitiriyorum.; 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayınız efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) —. Tamamlıyorum efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekilli) — Bir şey söylemiyorsun ki sen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim, bir kısım zamanımı siz aldı
nız, izin verirseniz bitireyim. 

17 ayrı şiddet olayınım sorumlusu olan sol nite
likli bir başka örgüt, ikisi ölü, 16 rnilitanıyla ele ge
çirilerek çökertilmiş tir. 

'Bir başka sol nitelikli suç örgütünün 11 üyesi ele 
geçirilmiş, sorumlusu olduğu 5 olay aydınlatılmıştır. 

12 olayın sorumlusu olan bir başka sol suç örgü
tü de 17 mili tanıyla ele geçirilmiştir. 

'Bunun gibi, sağ nitelikli, 13 üyeli bir suç örgütü, 
Üsküdar'da yapılan operasyonıla açığa çıkarılmıştır. 
2 kişinin öldürülmesi, 15 yerin bombalanıp kurşun
lanması olayında bulunan 9 şiddet eylemi 'böylece çö
zümlenmiştir. 

Yine sağ nitelikli militanların 35 eylemi çözülmüş
tür. Bu arada, 5 sağ nitelikli suç örgütüne ulaşılmış, 
beyin elemanları ele geçirilmiştir. Bölücü amaçlı bir 
başka örgüt, son günlerde çok sayıda rnilitanıyla ele 
geçirilmiştir. 

Sayın üyeler, örnek olarak verdiğim olayların ay
rıntısına inmek olanağım bulunsa, niteliği ne olursa 
olsun, tüm teröristlerin devletimize ve demokrasimi
ze yöneldiklerine kuşku kalmayacak belgeler ve fo
toğraflar sergilemek olanağım vardır. Türk Ulusunun 
temsilcileri olarak ulusumuza yönelmiş şiddet eylem
leri ile mücadele etmekte elbirliği yapmamız kesin 
zorunludur. Aksi halde, sorumluluğumuz taşınmaz de
recede ağır ola'hlir. 
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Sayın Üyeler, örgütlerin ortaya çıkarılması sırasın
da, Türk demokrasisini korumak için canım veren 
şehit polislerimizi saygıyla anmak istiyorum. Son dö
nem içinde Nafiz Ertürk, Muammer Pancar, Mem-
duh Kılinç ve Salıih Başkent isimli polis memurları
mızla Mustafa Kuzu adındaki bekçi, Hasan Demir-
bağ, Bayrak Akkoyun, Zeynel Değirmenci, İbrahim 
Sarıkaya, Ali Koç, Bülent Çağlar ve Sadettin Ak adın
daki 7 jandarma erimiz şehit olmuşlardır. Onların 
isimlerini saygıyla Yüce Meclisin şerefi tutanakları
na tescil ve tevdi ediyorum. 

Ayrıca, çok sayıda polis evladımız yaralanmıştır. 
İşlerinde 2 elini kaybeden, 2 gözünü kaybeden evlat
larımız vardır. 

Sayın üyeler, polis örgütümüzü geliştirme çalış
malarını henüz tamamlayamadık. Sıkıyönetim mam-
ikemelerimdeki duruşmalar da henüz tamamlanabil
miş değil. Sıkıyönetim Yasasında yapılması gerekli 
değişiklik henüz yapılamamıştır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekilli) — Sayın Başkan, daha ne kadar konuşacak; 
'bir saat oldu? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Yarım 
saattir konuşuyor. (AP sıralarından sıra kapaklarına 
'vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Balkan, lütfen bağlayınız efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Şiddet eylemlerini önlemeyi amaçlayan 
olağanüstü hal yasası diyebileceğimiz yasa tasarısını... 
(AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Değerli arkadaşlarım, son cümlemi izin verirseniz 
tamamlayayım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya Milletvekili) — Yeter, 
otur artık. 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen efendim. 
Devam edin Sayın ıBakan. (AP sıralarımdan sıra 

kapaklarına vurmalar) 
tÇlŞLERt BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Söz özgürlüğüme ıgösterdiğiıniz saygı
dan dolayı hepinize teşekkür ederim. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi İçtüzüğümüzün 
73 ncü maddesine göre görüşme açıyorum. 

Söz isteyen sayın grupları ve sayın üyeleri oku
yorum : 

Gruplar adına; Milli Birlik Grubu adına Mucip 
Ataklı, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Esat Kırat-
lıoğhı. 

Şahıslan adına; Sayın Niyazi Unsal, Sayın Sela-
hattin Cizreüoğlu, Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın 
Mehmet Feyyat, Sayın Süleyman Genç, 

MUKBİL ABAY (C. Senatosu Konya Üyesi) — 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı
na Mukbiil Abay söz istiyorlar. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın İhsan Ataöv. 
Milli Birlik Grubu Adına Sayın Mucip Ataklı, 

buyurun efendim. (AP sıralarından «Yuh» sesleri ve 
sıralara vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Nereden gelmiş bu?.. (AP sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Defol, çık dışarıya. 

İSMAİL AYDIN (Uşak Milletvekili) — Bu ne 
saygısızlık efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın idareci üyeler, sayın üyeleri 
sükûnete davet ediniz. 

Sayın üyeler, lütfen yerlerinize oturunuz. Sayın 
Aykurt, lütfen yerimize oturunuz. (AP sıralarımdan 
ayağa kalkmıaliar, gürültüler) 

Sayın üyeler, eğer yerlerinize oturmazsanız otu
rumu kapatacağım. Sayın üyeler, lütfen yerlerinize 
oturunuz, aksi takdirde görüşmeleri yapmamız müm
kün olmuyor. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Katil, katil, katil, çık dışarı, senin burada 
yerin yok, seni konuşturmayacağız. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul Miletvefcili) — Çok 
şereflidir o, hem de çok şerefli. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Konya Milletvekili) 
— Anayasayı tanımıyorlar, Anayasayı tanısınlar Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millet Meclisi kürsü
sünde konuşan her arkadaş, Anayasamın verdiği im
kânlar içinde konuşuyor; lütfen yerlerinize oturunuz. 
(AP sıralarından şiddetli gürültüler) Sayın üyeler lüt
fen yerlerimize oturunuz. 

Görüşmelerin devamını istiyorsak, lütfen yerleri
mize oturalım. Lütfen yerlerinize oturunuz sayın ar
kadaşlar, 'görüşmelere devam edemiyoruz, 
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MB GRUBU ADINA MUCİP ATAKLI (C. Se
natosu Tabii Üyesi) — Sayın Başkan, değerli üyeler... 

IBAŞKAN — Sayın Ataklı, görüşme süreniz 20 da
kikadır efendim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Anayasayı tanı
mayan ıbir zihniyetin tezahürlerine saihne olan bu 
Mecliste, kendini 'bilmeyen insanlara hitap ediyorum 
ben. (AP sıralarından «Yuh» sesleri; CHP sıraların
dan alkışlar) 

Vatanı, milleti bu hale getirenlerin utanması ge
rekirken... 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, Sayın Ataklı... 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Anayasal hak

larını kullananlara lisanen saldırıları, insanlık dışı bir 
davranıştır. (AP sıralarından şiddetli gürültüler) Si
zin gürültüleriniz beni susturamaz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, AP sıralarından «Yuh;» sesleri ve 
gürültüler) 

Siz bu vatanı, bu milleti soygun döneminin çuku
runa atan insanlarsınız. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Türlkiye Büyük Millet Meclisi 11 

1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/200) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, biraz evvel kürsüde bulunan ha
tip, Adalet Partisini hedef almak suretiyle çok ağır 
ithamda bulunmuştur. Zabıt elimizdedir. Eğer müsa-

Siz, hırsızlığın 'hesabını vermeyen, siz milleti... 
BAŞKAN — Sayaı üyeler, lütfen yerlerinize otu

runuz. 
MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Siz milleti, re

jimi en kritik dönemde batırmaya çaba sıaırf eden 
insanlarsınız. (AP sıralarından «Katil, hırsız» sesleri 
ve gürültüler) 

Size bundan fazla söyleyecek sözüm yok. Çünkü, 
bunları anlayacak tıynette değilsiniz. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, 'bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkan...; 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu şekilde görüşme ola
nağımız yoktur; oturumu kapatacağım. (AP sırala
rından «Hırsız adam» sesleri ve gürültüler) 

Oturumu, yarım saat sonra toplanılmak üzere 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.00 

BM II • 

ade buyurursanız, bu hususta kendisini cevaplamak 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, zabıtları getirte
ceğim ve size... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Zabıt geldi Sayın Başkan. 

FEVZİ ARICI (içel Milletvekili) — Bu adam 
sözünü geri almadıkça burada konuşma hakkı yok
tur Sayın Başkan. 

ÖNER MlSKl (Hatay Milletvekili) — Daha ko
nuşmasını yapmadı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, biz zabıtları ta
lep ettik, henüz gelmedi bize. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Recep Özel (İstanbul) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

nci Birleşiminin ikinoi Oturumunu açıyorum. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, zabıt burada; arzu buyurursanız 
size takdim ederiz. 

ÖNER MtSKİ (Hatay Milletvekili) — Konuşma
sını daha bitirmedi. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, konuşmacı konuş
masını kürsüde ikmal ettikten sonra, zabıtları tetkik 
edip size söz vereceğim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Ancak Sayın Başkanım, bu zabıt burada bulun
duğu müddetçe, bu sözler... 

BAŞKAN — Zabıtları yok etmemiz mümkün de
ğil. 

Konuşmacı kürsüde sözünü ikmal etsin, ondan 
sonra size söz vereceğim. (AP sıralarından gürültü
ler.) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, bu zabıt burada bulunduğu müd
detçe, bu sözler bulunduğu müddetçe, konuşmacının 
bu sözlerini geri alması şarttır. Bunun haricinde bu
rada konuşulamaz. 

ALİ MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kas
tamonu Üyesi) — Bir mağdur olarak katil adama ce
vap vereceğim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, zaptı okursanız, bu sözlerini geri 
alması lazım. 

ALI MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kas
tamonu Üyesi) — Bu adam bu yalan ve iftiralarıy-
la her zaman ortalığı karıştırmıştır. Şimdi de kan
mamış, hâlâ bize iftira etmektedir, cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Islâmoğlu... 
ALİ MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kas

tamonu Üyesi) — Kendi yaram benim, adamı ölen 
benim, katildir bu adam!.. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Islâmoğlu, burada Meclisin 
içindekileri ve Meclisin haysiyetini rencide edici her 
sözün geri alınmasını temin benim görevimdir. Bunu 
yerine getireceğime emin olunuz. 

ALI MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kas
tamonu Üyesi) — Ne bitmez tükenmez kini var bu
nun; adam asıyor, hapislerde süründürüyor, milletin 
oyu ile gelmiş mebusları zindanlara sokuyor, hâlâ 
bitmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Islâmoğlu... Sayın Islâmoğlu, 
bunu sükûnetle halledeceğiz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir Milletvekili) 
— Sayın Başkan, beş dakikada zaptı incelersiniz. 
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AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — Sa
yın Başkan, herkes istediği gibi burada konuşabiliyor 
mu? 

BAŞKAN — Ne yapabilirim efendim? 
AVNİ GÜRSOY (Zonguldak Milletvekili) — 

Efendim, konuşma sırası vardır, gelen konuşur. Biri 
gidiyor, biri geliyor, 

BAŞKAN — Yani, Meclisimizin Başkanı olarak 
akıl yoluyla, tüzükle işi halletmeye çalışıyorum; ama 
Meclisin hepsi ayakta ise, bütün gruplar kendilerinin 
haklı olduğunu iddia ederlerse, benim meseleyi hal
letmem mümkün değil. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara Mil
letvekili) — Zabıtlar burada, getirilmiştir. Zaten ya
rım saat ara verdiğinize göre zabıtları incelemiş ol
manız gerekir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zabıtları istedim, gelmedi Sayın 
Toker. (AP sıralarından «İşte burada, al al» sesleri) 
Şimdi geldi. 

Sayın üyeler, konuşmacı sözünü belki geri ala
cak, geri aldırtacağız; onun için konuşmacının kür
süye çıkması «lazım ve konuşmasını yapması lazım. 

Biz, zabıtlara geçmiş olan sözlerin zabıtlarda kal
masını istemiyoruz. Zabıtlara kötü geçen ve Meclisin 
yüceliği ile kabili telif olmayan, Mecliste bulunan 
üyelerin şahsiyetini rencide eden her kelimenin za
bıtlardan çıkmasını tavzih edilmesini temin ile mü
kellefim; ama bunun için, bu konuşmayı yapan ar
kadaşın buraya çıkması gereklidir ve ondan benim 
talep etmem lazımdır. Söz sırası bulunan Sayın Mu
cip Ataklı'nın kürsüye gelmesini temin edeceğim. Bu 
benim Başkan olarak görevim. 

Ayrıca, bu kürsüde konuşan her arkadaşın yap
tığı yanlış sözlerin de tavzihini istemek benim göre
vim, onu da yapacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Cevap 
hakkı da bizim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin de cevap hakkınız var tabii, 
tabii sizin de cevap hakkınız var. Sataşma olduğu 
gerekçesi ile sizin de cevap hakkınız var, haklısınız. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, susturmak da göreviniz, 

BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu, ben meseleyi hal
lediyorum, lütfen Başkanın işlemine müdahale etme
yiniz. 

Şimdi, Milli Birlik Grubu adına Sayın Mucip 
Ataklı'yı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Ataklı. 
(CHP ve MBG sıralarından «Bravo» sesleri, al

kışlar) 
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Sayın Ataklı, sıkıyönetimin uzatılmasıyla ilgili gö
rüşme süreniz 20 dakikadır. Yalnız, bundan evvelki 
oturumda yapmış olduğunuz konuşmalar içinde, za
bıtlarda bazı hakaretamiz sözler bulunmaktadır. Ri
cam, bunları tavzih etmeniz, (AP sıralarından «Söz
lerini geri alsın» sesleri) geri almanız Meclisin yüce
liğine, buradaki üyelerin karşılıklı saygı ve sevgisine 
gölge düşürülmemesi için bu sözlerinizi geri alma
nızı rica edeceğim. Bundan sonra, sözlerinizin deva
mını dilerim. 

Buyurun Sayın Ataklı. (AP sıralarından «Sözle
rini geri alsın» sesleri, gürültüler; CHP sıralarından 
«Yerlerine otursunlar» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz efendim. 

MB GRUBU ADINA MUCİP ATAKLI (C. Se
natosu Tabii Üyesi) — Sayın üyeler; ben bu kürsü
ye geldim, daha konuşmaya başlamadan evvel, Ada
let Partisi sıralarından en büyük hakaretler şahsıma 
ve grubuma tevcih edildi. Bu yapılırken, zatıâliniz 
görevinizi yapıp bunları susturmadınız. Onun için, 
evvela bana ve grubuma hakaret edenler, Anayasayı 
benimsemeyenler çıksın bu kürsüden özür dilesinler 
benden. Ondan sonra ben dilerim. (AP sıralarından 
şiddetli gürültüler) CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı... 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Hem suçlu, hem 
güçlü olamazsınız... (AP sıralarından «Yuh» sesleri, 
gürültüler) Bağırmanızla beni susturamazsınız. Gücü
nüz yetmez buna. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, yeni sataşmalara mey
dan vermeyiniz. (AP sıralarından «Küfür edemez
sin» sesleri) 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Evvela küfür 
eden sizsiniz. Gelin burada özür dileyin, ondan son
ra ben dileyeyim. 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Başkan, 
önce onları susturun. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, bir dakikanızı rica... 
(AP sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, hiç bir şey anlamak mümkün de
ğil, konuşmaları takip etmek mümkün değil. Bu hal
de görüşmelerin devamı imkânsız kılınıyor. Kürsüye 
çıkan hatibin tavzih etmesini istemek benim göre
vim. 

MUSTAFA KEMAL AKYURT (Denizli Millet
vekili) — Geri alacak. 

BAŞKAN — Geri almasını istemek benim göre
vim. Sataşma halinde sataşılan arkadaşlara söz ver

mek de görevim. Ben, kürsüye çıkan arkadaşın, Ana
yasa gereği hakkını koruyarak konuşmasını teminle 
mükellefim. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep Milletvekili) — 
Önce rahat konuşmasını sağla. 

BAŞKAN — Buna saygı göstermek hepimizin 
yegân yegân görevimiz. 

Devam ediniz Sayın Ataklı. 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, söz veremeyeceğim; ben, 

Sayın Ataklı'ya söz verdim. 
Buyurunuz efendim, buyurunuz Sayın Ataklı. 
METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Tü

züğün hangi maddesine göre sözünü geri aldıracak
sınız? Tüzükte sözünü geri almak diye bir husus 
yok efendim. (AP ve CHP sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinize oturunuz efendim, lütfen. 
(AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın üyeler, karşılıklı hakaretlerle bir noktaya 
varamayız. 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Hatibin 
hakkını koru. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, lütfen yerinize oturu
nuz. 

Burada konuşan her üye, yasaların kendine ver
diği hakkı kullanmak için konuşuyor. 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Sayın 
Başkan, hatibin hakkını koru. (AP sıralarından, «Sö
zünü geri alsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... (AP sıralarından, 
«Katil, katil, tuh» sesleri) 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Köpek, köpek 
be, tuh sana be! Tuh it oğlu it be, eşek oğlu eşek. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli Milletvekili) 
— Sayın Başkan, ne oluyor bu? (AP şuralarından 
«Katil» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize 
oturunuz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, ne oluyor bu? Bu ne demek, bu ne de
mek?.. (AP sıralarından gürültüler, «Katil» sesleri) 

Ne oluyor bu, niye müdahale etmiyorsunuz bun
lara? 

BAŞKAN — Ne müdahalesi edeyim ben? Topum 
tüfeğim mi var benim müdahale edecek? 

HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — «Katil» 
diyorlar, nasıl susturamazsınız bunları? 
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BAŞKAN — Nasıl susturayım, ne yapayım başka? 
Rica ediyorum; «herkes sakin olsun» diyorum. (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler... 
HASAN CERİT (Adana Milletvekili) — Hatibe, 

«sözünü geri al» demek hak oluyor da, susturmak 
görev olmuyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen yerlerinize oturunuz. 
Sayın üyeler, lütfen yerlerinize... Sayın İdare Ami

ri arkadaşlarım, sayın üyeleri lütfen yerlerine oturtu
nuz. 

Bu Mecliste çok karşılıklı hakaretler olmuştur, 
bunlar geri alınmıştır. (AP sıralarından gürültüler) 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Gücün varsa, 
Anayasa hakkı var, Anayasayı değiştirirsiniz, istediği
nizi yaparsınız. (AP sıralarından «Katil» sesleri) 

O gücü gördüğün gün, elinden geleni yapmayı ar
dına bırakma. Yalnız, biraz terbiyeli olun, terbiyeli! 
(AP sıralarından gürültüler, «Yuh, katil» sesleri) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Ataklı. (AP sı
ralarından gürültüler) 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara Mil
letvekili) — Sayın Başkan, geri alsın lafını, ondan son
ra... (CHP sıralarından, «Ne geri alsın?» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Hakareti siz ya

pın, ben sözümü geri alayım; nerede görülmüş bu? 
Evvela siz alın, ondan sonra ben alayım, (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Ataklı, devam 
ediniz. (AP sıralarından sürekli olarak sıra kapakları
na vurmalar) 

BAŞKAN •— Sayın Ataklı, devam ediniz lütfen. 
(AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

HASAN EKİNCİ (Artvin Milletvekili) — Sözünü 
geri almadan konuşamaz. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Siz sözünüzü ge
ri almadıktan sonra ben almam. Ben çünkü vesile ol
madım, ben çünkü size bir şey söylemedim. Evvela 
siz söylediniz; sizin geri almanız lazım, ondan sonra 
ben alırım. (AP sıralarından şiddetli gürültüler, CHP 
sıralarından alkışlar) Siz, geçmişin acısını hâlâ unuta
madınız. Bu zihniyetle bu memlekete hizmet edemez
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, size örfi idare üzerin
de söz verdim. (AP sıralarından «Katil, katil» sesleri, 
CHP sıralarından «Hırsız, hırsız» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, böyle Meclis yönetimi 
olmaz. 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Bu ne 
Sayın Başkan? 

SAMİ GÖKMEN (Muğla Milletvekili) — Sayın 
Başkan, burası sinema mı? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, sıkıyönetimle ilgili Grubumuzun 
görüşlerini arz etmeye başlıyorum. 

19 ilimizde devam eden sıkıyönetim idaresinin 
2 ay daha uzatılması için yapılan Hükümet istemine 
karşı Grubumuzun görüşlerini sunuyorum. 

İçinde bulunduğumuz ortam ve koşullar, sıkıyöne
timin ilanı için öne sürülen nedenlerin henüz yok 
edilmediğini göstermektedir. (AP sıralarından «Katil, 
katil» sesleri, gürültüler) İşte bunun en belirgin ör
neği sizlerin hareketidir. Siz, gerçeklere tahammül 
edemeyen, ışıktan korkan kimselersiniz. (AP sırala
rından gürültüler ve ayağa kalkmalar) Siz, vatan sev
gisinden yoksun; siz, Anayasaya saygısı olmayan ki
şilersiniz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen yerlerinize otu
runuz. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Siz özgürlüğü an
lamaz, siz millet sevgisi nedir bilmezsiniz. (AP sıra
larından şiddetli gürültüler, ayağa kalkmalar) Onun 
için, her söylediğiniz şey lâfı güzaftan ibarettir. 

HÜSNÜ YILMAZ (Balıkesir Milletvekili) — 
«Siz» diyorsun, kime diyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, yerinize oturunuz. 
(AP sıralarından kürsüye çantalar atmalar, CHP sı
ralarından gürültüler) Sayın üyeler yerlerinize oturu
nuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Sen, haysiyetsiz, namussuz, şerefsiz, katil bir 
köpeksin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yerlerinize oturunuz. 
(AP sıralarıdndan kürsüye doğru yürümeler) 

GALİP ÇETİN (Uşak Milletvekili) — Allah be
lanı versin senin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, yerlerinize oturunuz. 
Sayın üyeler, oturuma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 16.48 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.19 

BAŞKAN : Cahit Karafcaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yıümaz Balta (Rize), Recep Özel (tstaribuJ) 

BAŞKAN — Türkiye Büyüik Millet MeclM Birle | şife Toplantısının 11 nci Birleşiminin 3 ncü Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

i. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar
bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan sıkıyönetimin yeniden 2 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/200) 
(Devam) 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (C. Senatosu Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başlklan, ulsul hakkında söz 
işitiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (C. Senatosu Cumhur-

başkanınca S. Ü.) — Efendim,, bundan önceki iki otu
rumda uyguladığınız usul ve bugün şu anda çıkması 
muhtemel başka olayların önlenimlesi bakımından, uy
gulanması gereken ulsul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEEBİ (C. Senatosu Cumhur-

başkani'iDca S. Ü.) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısının sayın üyeleri; 

Bugünkü ve bundan önceki 2 oturumda hepimizi 
üzen, fakat nereye kadar uzanacağı da düşündürücü 
olan olaylar cereyan etti. Bir grup sözcüsü hakarete 
uğradı; bir grup, o sözcü tarafımdan, hakarete uğradı 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı 
içtüzüğünün 28 nci maddesi gereğince, bu tip olay
larda uygulanması gereken Millet Meclisi İçtüzüğünün 
hükümleri, maalesef önce ihmal edildi, sionra ters uy
gulandı. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meefci Bir
leşik Toplantısının ilk oturumun tutanağı elimizde. 

Bir sayın grubun sözcüsü kürsüye geldiği anda, bir 
'başka grulbun bir sayın üyösi; «Nereden gelmiş bu?» 
ile başlayan, «Defol, çık dışarıya, git» diye davam 
elden, «Katil, katil, çık dışarı, senin burada yerin yok, 
seni konuşturmayacağız» diye süren sözler e'miş. 
(AP sıralarından! gürültüler) Rica ediyorum, lütfen. 

'Başkanlık Divanı makamında bulunan zatıâlinizin 
görevi; o sayın grup sözcüsünün buradan masun ola
rak konuşmasını sağlamaktı; bunu ihmal elifimiz Sa
yın Başkan. O sayın grup sözcüsü buradan, kendisine 
hu sözlerle sataşan ve kendisini konuşturmamak gibi, 
hakları olmadığı halde, İçtüzük dışına düşıfcükleri hal-' 
de, müdahalede bulunan, arkadaşlarım mensup olduğu 
'grubun bütününü muhatap alarak ve onları da izniniz 
olursa Sayın Bıaşjkan arz etmek istiyorum; çok ağır 
hitaplarda bulunmuş bulunuyor. «Anayasayı tanıtma
yan bir zihniyetin tezahürlerine saihne olan bu Mec
liste kendisini bilmeyeni insanlara hitap ediyorum» 
ben diyor... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı Milletve
kili) — Doğru. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Müsaade 
edin efendim. Size göre doğru, bana göre... (CHP 
sıralarından «Doğru» sesleri) 

Arkadaşlar, izlin verin lütfen. Size göre doğru, 
bana göre yanlış. Aima... 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, ben size aşağıdan ko
nuşanlara cevap veresiniz diye söz vermedim. Lütfen 
usul hakkında konuşunuz. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Davam 
edemem efendim ama.. 

BAŞKAN — Kısaca bağlayınız lütfen. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bu Mec

lisin ve bu görüşmenin devamını sağlamaya yardımcı 
olmak için maruzatta bulunuyorum. Lütfen... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Böyle 

diyor, AP sıralarından «Yuh» sidsleri geliyor, «Va
tanı, milleti bu hale getirenlerin utanması gerekirken» 
diyor, cümle tamamlanmıyor; «Anayasal haklarını 
kullanan insanlara lisanen saldırmaları insanlık dışı 
ibir davranıştır» diyor, «Siz bu vatanı, bu milleti soy
gun döneminin çukuruna atan insanlarsınız» diyor, 
devam ediyor. 
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Sayın arkadaşlar; kişfeel değerlendiirmderimiz, bu 
ısözler karşısında doğru veya yanlış olabilir. Atma bu 
Meclisi çalıştırmaya mecburuz ve bu M'eelMnı çalışa
bilmesi içlin de, Sayın Başkanın dalha birinci itirazdan 
itibaren, Millet Meclisi İçtüzüğünün 132 nci maddle:-
ısinden başlayıp 13 9'a kadar sürüp giden bükümlerini 
ceste ceste uygulaması lazımdı. Uyarma mı verecek
ti, kınamamı verecekti, Meclisten çılkartma mı vere
cekti, vermesi lazımdı, vermedi ve bu ihmaller so
munda, kamuoyu önünde Yüksek Meclisimizi çok çir
kin bir görüntü içine soktu. Şimdi bundan nasıl dö
ner?., ,~ 

Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Çelebi, lütfen hangi usulsüz

lüğü yaptığımı bana anlatınız, yazsa zabıtları oku
mak değil. Ben de loinıu okuyabilirim. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Bitiriyo
rum ve arz ediyorum Sayın Başkan, arz ediyorum: 
İhmalleriniz var, anında ceza vermediniz diyorum. 

BAŞKAN — Evet. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Şimdi 
yapacağınız şey; Sayın Ataklıdan başlayarak, söz
leri geri aldırma girişiminiz yanlıştır. Sayın Ataklı'nın 
sözünü geri alabilmesi için, o sözü söylencesine ze
min hazırlayan arkadaşımızın sözünü geri almış ol
ması lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Ve böylece 
bu Mecliste sükûnetin temin edilmesi lazım Sayın 
Başkan. Onu arz etmek istiyorum:. Aksi takdirde... 
(AP sıralarından «hakaret etmesin» sesi.) 

Onu belirttim efendim,, rica ediyorum. 
BAŞKAN — Evet. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Devamla) — Onu be
lirticim efendim. 

O arkadaşlardan, birindi olturumun tutunağmdaki 
ilk cümleden başlayarak Sayın Başkan, kim İçtüzük 
dışı beyanda bulunmuşisia, ona İçtüzük hükümlerini 
uygulamak durumundayız. Aksi takdirde bu görüş
meyi selametle yürütemezsiniz. 

Teşekkür eder, saygılar suiniarırn. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Çekibi, sizin yapmış olduğunuz ve talep et

tiğiniz söz, benim İçtüzük uygulamalarımla ilgili yan
lışlığımı belirtmek: içindi. Halbuki görüyorum ki, 
öyle bir yanlışlığı belirtmediniz, bazı uygulamaların 
yap ıJmasını is teıdinıiz. 

Esasında, Millet Meclisi Başkanının görevi, Mec
lisin tümüyle birbirine saygı içinde görüşmelerin sü
kûnetle yürütülmesini temin etmektir. Ama bir Mec
liste bir tek şahıs değil, Meclisin yansından çoğu ayağa 

ı kalkar ve yarısından çoğu karşılıklı konuşma ve sa-
I taşıma içine girerse, o Mecliste o bahsettiğiniz İçtüzü-
I ğün kınama, dışarı çıkarma cezalarının hiçbirisini 
I tatbik edemezsiniz. 
I Bcaim Başkan olarak baş görevim, burada söz 
I alan - hangi gruptan olursa olsun - her bir üyeye kür-
I süde rahatça konuşma imkânını sağlamaktır. Çünkü 
I kürsüde konuşan her üye Anayasadan aldığı hakkını 
I burada kullanmaktadır. Nitdk'iım ben ilk önce kürsüde 

konuşan arkadaşın Anayasadan aldığı hakkını burada 
I kullandığını ve benim bunu korumakla görevli oldu

ğumu hatırlattım ve bunu yaptığımı ifadie ettim. 
Zannediyorum ki, uyguladığım usul maddeleri ve 

tutumum tamamıyla Meclisin çalışmasını temin ve 
I Meclisin saygınlığını mümkün mertebe koruma he

define yöneliktir. Bu sebeple Sayın Çelebi'nin usul 
hakkında yapmış ollduğu tenkidi noksan bir uygulama 
olarak kabul ediyorum. 

I Şimdi 3 ncü oturumda kaldığımız yerden görüşme
lere devam ediyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
I Başkan, hakaret sözünü ısrarlarınıza rağmen geri al

madığına göre, grubumuza yapılmış olan hakaretin 
cevabini veririz, ondan sonra müzakereye devam ede-

I riz. (CHP sıralarından gürüütıüler) 

BAŞKAN — Sayın Altaöv.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Efen- , 

d im, oturum değişmiştir. Yeniden görüşülmesi mev-
I zubahis değildir. (AP sıralarrndan «Grubumuza ha

karet ediyor» sesleri) 
I BAŞKAN — Sayın Ataöv, ben bütün muamele

leri anlattığım gibi karşılıklı anlayış içinde gclt'ünmek 
istiyorum. Lütfen müsalaide ediniz. Sayın hatip sözünü 
bitirmeden kürsüden ayrılmak durumunda kalmış
tır; çünkü oturumu Başkan olarak kapa'tmış bulu
nuyorum. Aynı zamanda, yapılan itirazları, grup ola
rak yapmış olduğunuz itirazı da nazları itibara ala
cağım gayet tabiidir. Sayın konuşmacının da belki 
burada ifade edeceği sözler vardır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — «Al
mayacağım» dedi Sayın Başkan. 

ıBAŞKAN — Lütfen müsaade ediniz efendim, ge
reğini yerine gdtirieıceğim. 

Sayın Mucip Ataklı, buyurunuz efendim. 
Sayın Ataklı, konuşmadan önce sizden Başkan 

olarak bir istirhamda bulunacağım. Dalha önceki ko
nuşmalarınızda yapmış of düğünüz, ifadie etmiş oldu
ğunuz hususların, bir grubu, bir partiyi ilzam etmediği 

i kamışını ben be şahsen uyandırmak istiyorum. Aynı 
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diüşiincedte oluıp olmadığınızı da kürsüden ifade et-
mönizi isitirtıam ^dbcteğim. 

IMIB GRUBU ADINA MUCİP ATAKLI (C. Se-
toatofsu TaıbM Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Anayasaya saygılı bir grubun mensubu olarak 
siyasi pastillerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları 
olduğu bilinci içerisinde hiçbir zardan ben ve arkdaş-
larıim bir grubu veya bir partiyi toptan itham edecek 
düşünce içerisinde değiliz. 

Beta, demin burada beni de üzen kelimeleri sarf 
ederken, daha söze başlamadan bazı arkadaşlarım 
şahsıma ve grubuma yapmış olduğu ağır sözler kar
şısında duyduğum' infiali, onu yapanlara karşı kul-
landım; hiç'bir zaman Adalet Partisini hedef alma
dım. (CHP sıralarından alkışlar) Çünkü, AdaJet Par-
ıtisi içerisinde arkadaşlarımız var, dostlarımız var, on
larla saygımız var. (AP sıralarından «Hayır, hayır»; 
«yok, yok» «olamaz, olamaz» sesleri) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Olamaz, Allah kurulsun. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Ben insan ola
rak, dostluk hisleriyle dblu olanlara hitap ediyorum, 
onun için dostlarım olduğunu beyan ediyorum içle
rinde. (CHP aralarından «Braivo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Ne zamandan "bedii inlsanlık düygulsu, hay
siyeti var içinde? (CHP sıralarından «Yeter artık» 
sesleri, gürültüler) 

fBAŞKAN — Sayın ASykurt, size uyarı cezaisi ve
riyorum; bütün bu hadiselerin müsebbibi sizsiniz, bu
nu ifade etmtek islterim. (CHP sıralarından «Bravoı» 
ıse&lieri) 

MUİSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Orta da ver, ona da. 

(BAŞKAN — Devam ediniz Sayta Ataklı. 

MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
açıklamayı yaptıktan sonra, müsaadenizle grubumu
zun görüşünü arz edeceğim. 

AHMET HAjMDÎ SANCAR (Denizli Milletve
kili) —r Hayır hayır, geri alma değil bu. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Ataklı. 
MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Sayın Başkan, 

19 ilimizde devam eden sıkıyönetim idaresinin 2 ay 
daha uzatılması için yapılan Hükümet istemine karşı 
Grubumuzun görüşlerini sunuyorum : 

İçinde bulunduğumuz ortam ve koşullar, sıkıyöne
timin. ilanı için öne sürüten nedenlerin henüz yok 
edilmediğini göstermektedir. Bu durum, sıkıyönetim 
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idaresinin bir süre daha uzatılmasını zorunlu kılmak
tadır. Geçen uzatım sırasında Grubumuzun görüşle
rini Yüce Heyetinize sunan Sayın Başkanımız; «Asıl 
sorunun, sıkıyönetimin anarşik hale son verdirecek 
bir tutum içinde görevini tamamlaması ve normal 
yönetimin esenliğe kavuşmasıdır» demek suretiyle te
mel görüşümüzü beyan etmişlerdi. 

İlk ilanından bugüne dek sıkıyönetim idaresinin 
bütün iyiniyetine Ve cidden tarafsız yönetimine rağ
men, henüz yeterince sonuç alındığı söylenemez. 

Ağır şartlar altında iktidarı devralan bugünkü Hü
kümet de fazla iyimser ve yumuşak hareket ederek, 
olayları ve davranışları saptamada yeterince etkili ol
madığı ve tedbirleri almada kesin, kararlı ve süratli 
hareket etmediği için anarşinin ve ekonomik darbo
ğazların aşılmasında geç kalınmıştır. 

Sayın üyeler, bir ülkede siyasal istikrar olmadığı 
takdirde milli huzurdan söz edilemez. Maalesef yur
dumuzda, iktidar - muhalefet diyalogunun uygar de
mokratik ölçüler içinde kurulmamış olması, sorunla
rın çözümünde yetersiz kalmamıza neden olmaktadır. 
Liderlerin anlaşmazlıkları işbirliğini engellemekte ve 
bunalımdan çıkışı zorlaştırmaktadır. 

Geçen uzatmadan bugüne kadar anarşinin topar
lanmasında sıkıyönetim idaresinin kaydettiği olumlu 
adımlar ve dış.yardım kaynaklarının harekete getiril
mesi yolundaki başarılı atılımlar, olanakların lehte 
gelişmesi umudunu doğurmuştur. Bu gelişmeler, yö
netime başarı ihtimali sağlayabilir. Hükümet ve onun 
dayandığı güç, bu ihtimalden yararlanma yolunu bul
malıdır. Ele geçen bu fırsat, iç mücadele ile heder 
edilmemeli, Sayın Başbakan, yeniden doğan bu ola
naklardan Hükümetinin başarısı için her türlü gayreti 
göstermelidir. Hükümet, daha canlı ve inançlı olarak 
cesur atılımlar içine girmelidir. 

Sıkıyönetimin başarılı olarak görevini bir an önce 
bitirebilmesi için de yasal her olanak, bu idareye ta
nınmalıdır. 

Anarşik Ve terörist olayların odak noktalan ele 
geçirildiği takdirde süratle, bir balon gibi sönerler. 
Ancak, belirli bu odak noktalarının üzerine yeterince 
gittiği de söylenemez. Bu amacı elde etmemizin yol
lan şunlardır : 

Önce kifayetli bir haber alma ile anarşi ve terör 
kaynakları teşhis ve tespit edilmeli, sonra süratle bu 
kaynaklar tahrip edilmelidir. (Başbakan Bülent Ece-
vit'in Adıyaman Milletvekili Ramazan Yıldırım ile 
birlikte salona girmesi ve CHP sıralanndan ayağa 
kalkmalar, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Ataklı. 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Teşhis ve tespit 

için güvenilir vir haber alma teşkilatına ihtiyaç var
dır. Devlet haber alma kuruluşlarımız tamamen ki
fayetsiz ve kendi içinde değişik amaçlar için hizmet 
eder halde bulunmaktadır. Bu kuruluşların devlete 
hizmet eder hale getirilmesi için cesur ve zecri tedbir
lere gerek vardır. Anarşi ve terör ile fiilen mücadele 
etmekte olan güvenlik kuvvetlerimiz ise, üzülerek ifa
de edeyim ki, son zamanlardaki bazı gelişmelere rağ
men hâlâ yetersizdir. Her akımın temsilcisinin örgüt
lenip fikren yakın gördüğü ideolojik örgütlerin ey
lemlerini desteklediği bir güvenlik örgütü, bugünkü 
haliyle anarşinin devamına olanak sağlamaktan baş
ka bir şey yapamaz. Cesur ve zecri tedbirler güven
lik kuvvetleri için de uygulanmalıdır. 

Demokratik yönetim içerisinde hiçbir siyasi kuru
luşun iktidara anarşi ve terörden yararlanarak gelme 
isteğinde olduğuna inanmak istemiyoruz. Ancak, bazı 
emareler, rejim düşmanı eylemcilerin siyasi örgüt 
ve kişilerden himaye gördüğü kanısını yaygınlaştır
maktadır. 

Cumhuriyeti vê  demokratik sosyal hukuk devle
timizi bu parazitlerden temizlemek, başta iktidar ol
mak üzere, muhalefetin, tüm Anayasal kurum ve ku
ruluşların baş görevidir. Rejimi korumak ve kolla
makta tüm sorumlular işbirliği yaparak sıkıyönetim 
idaresinin süratle başarıya ulaşmasını sağlamalıdırlar. 
Aksi takdirde, iktidarın alternatifi olan muhalefetler, 
bu ortam ve koşullar içerisinde iktidar olsalar da 
hiçbir şey yapamazlar. 

Sayın üyeler; ilan edildikleri bölgelerde icraatla
rıyla nispi bir sükûn ve huzur getirmiş olan sıkıyöne
tim idaresi, kamuoyunun güvenine de mazhar olmuş
tur. 

Sıkıyönetim idaresinden tedirgin olanlar ve bu 
idareyi istemeyenler ise, çıkarları zarar görenlerdir. 
Bunun için Grubumuz, sıkıyönetim idaresinin iki ay 
daha uzatma istemine olumlu oy kullanacaktır. An
cak, süratle ve kısa sürede normal yönetim düzenine 
geçilmesini de, demokrasinin vazgeçilmez şartı olarak 
görmekteyiz. 

Sıkıyönetim idaresinin başarısı için Hükümete 
önerilerimiz şunlardır : 

Haber alma ve güvenlik personeli, araç, gereç ve 
silah bakımından kısa ve uzun vadeli tedbirlerle tak
viye edilmeli, yüksek bir eğitim düzeyine ulaştırılmalı 
ve kuruluşlar, çağın ve yurdumuzun koşullarına göre 
reorganize edilmelidir. 

Anarşinin hızını kesmek, halkın moralini güçlen
dirmek için, eylemcilerin yakalanması ve mahkeme
lerin süratle sonuca gitmeleri için, gereken etkin çare
ler bulunmalı ve uygulanmalıdır. 

Cezalardaki dengesizlik kaldırılmalı, gasp suçla
rına verilen ağır cezalar karşısında, adam öldürenlere 
verilen cezalar, toplumda acı istihza konusu olmakta
dır. 

Ortaöğretim müesseselerine sıçratılan anarşinin ne
denleri üzerinde durularak, etkin tedbirler alınmalı
dır. 

Görevini yapan kolluk kuvvetleri mensupları ko
runmalı, ödüllendirilmen, görevini yapmayanlar şid
detle cezalandırılmalıdır. 

Eylemci olan devlet memurlarının hizmetlerine 
son verilmelidir. Bunların başka yerlere atanmaları, 
yararlı hale getirilmelerinin çaresi değildir. 

Bütün derneklerin faaliyetleri yâkinen izlenmeli, 
Dernekler Kanunu yeniden gözden geçirilmelidir. 

Silah kaçakçılığı ile anarşiyi tahrik ve teşvik eden 
asli unlsurların üzerine şiddetle gidilmelidir. 

Sıkıyönetim bölgeleri dışına sızan ve sızdırılan 
anarşik ve terörist eylemler için, zaman geçirmeden 
önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Sayın üyeler, ülkemizin sorunlarını rejim bunalı
mı haline getirmeden hal yoluna gitmeliyiz. Bunalım 
içerisinde bulunan bir ülkede toplum huzur bulamaz. 
Huzuru bozan nedenler yok edilmezse birikim si'yasi 
rej-im buhranına yol açar. Buhranlardan iktidarların ya 
da muhalefetlerin kâr ölçüsünü önceden saptamak 
çok zordur. Demokratik rejim her şeyin çaresidir. 

Bu nedenlerle demokrasinin vazgeçilmez unsur
ları olan siyasi partilerimiz ve yalnız demokratik re
jimlerin ürünü olan Parlamentomuz, rejim buhranı
na sürüklenmekte olan yurdumuzda, öncelikle siyasi 
barış ilanını vicdani ve milli bir görev saymalıdırlar. 

Anarşinin kökü, ancak demokratik rejime inan
mışların iş ve güç birliğiyle kazınabilir. 

İktidar mücadelesinde rejimi yıkmak için gayret 
sarf edenlerin amaçlarına bilerek veya bilmeyerek 
yardımcı olacak tutum ve davranışları sürdürmek 
ulusumuza en büyük kötülüğü yapmak olur. 

Temennimiz iktidar ve muhalefetteki tüm siyasi 
partilerimizin rejimi ayakta tutacak bir anlayışla 
bundan sonraki mücadelelerini uygar ve normal de
mokratik kurallar içerisinde sürdürmeleridir. Anar
şiyi sürdürmek isteyenleri 12 Mart benzeri bir yöne
timi davet etmekte olduklarını unutmamalıdırlar. 

Sayın senatörler, bir müddetten beri... 
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BAŞKAN — Sayın Ataklı, senatör ve milletvekil
leri demek istediniz her halde. 

Buyurunuz efendim. 
MUCİP ATAKLI (Devamla) — Sayın üyeler, bir 

müddetten beri çeşitli bölgelerimizde devam eden sı
kıyönetim idaresi, ilan edildiği Doğu illerinde de ra
hatlık getirmiş ve Doğulu halkımızı istismar etmeye 
çalışanları yalanlamıştır. 

Umarız ki, Hükümet, bundan sonraki dönemde 
bazı illerimizdeki sıkıyönetim idaresini kaldırmak im
kânına ulaşır. Toplumumuzda sosyal barışı sağlama
da kökü geçmişe dayalı ekonomik rahatsızlıkların gide
rilmesi günümüzün hâlâ en önemi ihtiyacı olarak or-
tadaı durmaktadır. Orta Doğuda doğan boşluğun dik
katle taklip edilmesini isabetli buluyoruz. İran ile iliş
kilerin, çıkar kaygımı gözetilimedlen geliştirilmesli hem. 
(iki ülkede hem de Orta Doğu barışı için zorunlu bir 
ihtiyaçtıri 

Esasen iki ülkenin ortak çıkarları ekonomik bü
tünleşmemizi gerekli ve zorunlu kılacaktır. İçte istik
rarlı ve güçlü olduğumuz ölçüde dış ilişkilerimizdeki 
başarı sağlam temellere oturtulabilir, İktidar ve mu
halefet milli yararlar açısından dış politikada birlikte 
hareket etmek zorunda olduklarını asla unutmama
lıdırlar. 

Sayın üyeler; yurtta, Anayasanın ve yasaların hâ
kimiyeti her şeyin üstünde tutulurken, rejime yönelik 
her saldırı da göz kırpmadan bertaraf edilmelidir. 
Hükümetten anarşiyi önlemede ve ekonomik darbo
ğazları aşmada cesur ve kararlı atılımlara girmesini 
bekliyoruz. Muhalefetin yurdumuzun buhrandan kur
tarılmasında daha yapıcı olmasını diliyoruz. 

Sıkıyönetim idaresinin süratle başarıya ulaşması 
temennisi ile Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum adı
na saygılarla selamlarım. (CHP, MB ve Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üyeler Grubundan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataklı. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet

vekili) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, ne diyorsunuz? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Mil

letvekili) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 133 ncü mad
desine göre bana uyan cezası verdiniz. Aynı İçtüzü
ğün 134 ncü maddesine göre kendimi savunmak üze
re söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sizden bu arada da bir ricada bu
lunmak istiyorum. Aşağıdan yapmış olduğunuz ve 
zabıtlara geçen bazı kelimeler var. Onları da lütfen 
geri alırsanız çok iyi ederdiniz. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Bugün Milli Birlik Grubuna mensup bir üyenin 
konuşması sırasında, aynı üyenin Grubumuza vaki 
hakareti karşısında gösterdiğim tepki üzerine, Sayın 
Başkan, İçtüzüğün 133 ncü maddesine göre, bana bir 
uyarma cezası vermiştir. (CHP sıralarından «az oldu» 
sesleri) 

Her zaman, her yerde şunu söyledik : Anayasa
mızın içerisinde «egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir» ilkesi var. Büyük Millet Meclisi kürsüsünün üze
rinde de «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir» 
yazısı var. Bir tarafta egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğunu açıkça ifade eder Anayasa ve bir 
tarafta bu açıklığa rağmen, ölünceye kadar devlet 
bütçesinden maaş alarak tabii senatörlük yapılan bir 
müessese var. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, bir dakika, bir da
kika, lütfen beni dinleyiniz. Size verdiğim uyarma 
cezasını kaldırmam zımnında beriden söz istediniz, 
ama yeni sataşmalara meydan verirseniz sözünüzü ke
serim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Amacımı söylemek istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Amaç değil efendim, gayet basit 
anlatacaksınız, özür dilerseniz, uyarma cezasını geri 
alacağım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bir cümle ile amacımı söyleyeceğim Sayın Başkanım; 

Eğer, bu mana ve bu maksatla söylediğim bir söz
den Sayın Başkanlık bana uyarı cezası vermişse, bu 
cezayı en büyük şeref sayıyorum; saygılar sunuyo
rum. (CHP sıralarından gürültüler) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Sa
vunma değil bu Sayın Başkan, ka'batın daha büyüğünü 
işledi, saygısızlığını tescil ettirdi. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, sataşma dolayı
sıyla grup adına söz talep etmiş bulunuyorsunuz, ben 
onu tetkik edeceğim ve size birleşim içinde söz vere
ceğim; 

Şimdi sıra, Adalet Partisi Grubu adına Sayın Esat 
Kıratlıoğlu'ndadır. 

Buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 

Başkan, tetkik buyurdunuz, üzerinde usul hakkında 
konuşma açtınız. Zaptı getirttiniz, o zatın burada ha
karet ettiğini söylediniz, «Sözlünü geri al» dediniz, 
Bunlar idrak edilmedi; söz hakkımız sıradadır, 

BAŞKAN — Sayın Ataöv.., 
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İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Hayır 
Sayın Başkanım, bize sataşmadan dolayı söz verme
dikçe müzakere mümkün değil. (CHP sıralarından gü
rültüler) Rica ediyorum, Gru'bumuza yapılan sataş
maya... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, sayın hatipten, Gruba 
söylediği sözleri tavzih etmesini talep ettim. Kendisi 
Gruba ve Partiye sataşmadığını burada ifade etti. Ben 
şimdi o zabıtları da getirteceğim, ikisiyle beraber size 
söz vereceğim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, zabıtlar ortadadır. «Siz» diye hitap etmiştir. 
Bize sataşmadan dolayı söz verin, mesele bitsin efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, ben size söz' vermeye
ceğim demedim. Yalnız, sayın üye çıktı, tavzihte bu
lundu. O tavzihleri de alacağım, onun ışığında söz 
vereceğim. «Size söz vermeyeceğim» diye kesip atma
dım,. 

Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Esat Kıratlıoğlu'nda. 

Buyurunuz Sayın Kıratlıoğlu. (AP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Kıratlıoğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır, 
buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; sizleri Adalet 
Partisi Grupları ve şahsım adina saygıyla selamlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetimin tekrar uzatıl
ması konusunda Hükümet tezkeresini görüşmek üze
re toplanmış bulunuyoruz. Ancak, Hükümet tezkere
sinde fevkalade vahim bir hatanın işlenmiş olduğunu 
huzurunuzda ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu 
tezkere Anayasanın 124 ncü maddesini kapsamak su
retiyle yazılmış bulunmaktadır; tezkere, Anayasanın 
124 ncü maddesindeki, «Bütün olasılıklar nazarı 
dikkate alınmak suretiyle» diyor, onların tabiriyle... 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir Milletvekili) — Ana
yasanın tabiri. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bütün olasılıklardan bir tanesi de harp 
halidir. Demek ki, harp hali dahil, burada «Bütün 
olasılıklar» diyor, o da nazarı itibara alınıyor. Şim
di Sayın Hükümete soruyorum: Biz hangi ülke ile 
harp halindeyiz? Bunu acaba Sayın Hükümet açık
lamak lütfunda bulunur mu? O bakımdan, harp ha
linde olmadığımıza göre, Hükümet bu tezkereyi geri 

almalı ve bunu düzeltmelidir ve Hükümet de bunu 
öğrenip gelmelidir buraya. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet sıkıyönetimin 
tekrar uzatılması konusunda huzurunuza dördüncü 
defa gelmiş bulunmaktadır. Aslında sıkıyönetimin 
sekizinci ayını tamamlaması için getirilen bu teklif, 
Hükümetin iflas vesikasıdır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) Evet, bu Hükümet artık her şeyi ile 
sonunu ilan etmiştir. Sayın Ecevit muhalefette iken 
bir bekçinin ölmesini Hükümetin düşmesi için yeter 
sebep olarak görmüştü. Bugüne kadar mevcut Hükü
metin döneminde anarşinin kurban olarak aldığı iki 
bine yakın Türk vatandaşı Sayın Ecevit'i istifa ettir
mek için yeterli olmuyor, kurbanlar çoğaldıkça Hü
kümetin iktidarda kalma iştahı da kabarmaktadır. 
«Acelemiz var, anarşiyi derhal durdurma gücü ancak 
biz de var.» diyen Sayın Ecevit, sıkıyönetimin uzat
malı dördüncü döneminde ancak tabancasını çabuk 
çekenin yaşayabildiği bir Türkiye tablosu çizerek 
girmektedir. 

Demokrasinin övgüsünü yalnız nutuklarında dile 
getiren Sayın Ecevit, geçmiş zamanlarda «Neden sı
kıyönetimi getiriyorsunuz, özgürlükçü demokrasiyi 
bu şekilde yaralıyorsunuz» şeklinde haykıran Sayın 
Ecevit, ne hazindir ki, bugün ayakta durabilmek için 
sıkıyönetimden medet umar bir duruma gelmiştir. 

Sıkıyönetimin aciz hükümetlerin tedbiri olduğu
nu söyleyen Sayın Ecevit, şimdi bu teklifle acizliğinin 
şahane bir belgesini imzalamış bulunmaktadır. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Okullarda öğrenciler bugün artık huzur içinde 
imtihanlara girebilmektedir diye Övünmek beyhude
dir. Bu durum Hükümetin dirayeti sayesinde değil, 
ordunun gücü ile sağlanmıştır. Üstelik eşgüdüm diye 
sulandırılma tekniği "uygulanarak ordu kendi yüce 
sorumluluk duygusu ile hareket edemez hale sokul
muştur. 

Adalet Partisi Parlamento üyeleri olarak son iki 
ay içinde gruplar halinde aşağı yukarı bütün illeri
mizin bütün kazalarını teker teker taramış bulunu
yoruz. Bu gezilerimiz sırasında ibret ve dehşet için
de gördük ki, Türkiye'mizde Devletin otoritesi ve şer 
kuvvetler karşısında kanuni korkutuculuğu yok ol
muştur, evet uçmuştur, silinmiştir. 

Devletin temeline dinamit koyan ve Devletin bü
tün güçlerini emniyet kuvvetlerini âdeta sindiren 
komünist militanların karşısında ölümle mücadele 
etme pahasına kendilerine gereken dersleri vermiş bu
lunuyoruz. 
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Siz değerli Parlamento üyeleri, gece yatağından, j 
tabancalar altında don gömlek kaldırılıp karakolda
ki anarşistleri serbest bırakan ve bu arada elbisesini 
giymek fırsatını dahi bulamayan ve sonra da iki gün 
korkudan karakolda kalan bir kaymakamın dramını 
duydunuz mu? 

Siz, devletin emniyet mensuplarının kurduğu bir 
derneğin, «İhtilali polis de yapar» diye broşür neş
rettiğini ve İçişleri Bakanının bunun karşısında kılı
nın dahi kıpırdamadığı bir ülke tanıdınız mı? 

Siz, körpe yavrularımızı okutan öğretmenlerimi
zin kurduğu TÖB - DBR'in düzenlediği eğitim ku
rultayında Maocu mu olalım, yoksa Leninci mi ola
lım münakaşasının yapıldığını duydunuz mu ve böy
le bir kurultaya başarı telgrafı gönderen Başbakanın 
ve Milli Eğitim Bakanının Türkiye'de anarşiyi yok 
edebileceğine hâlâ inancınız var mı? (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siz, Türkiye'de, dernekler faslından milyonlarca 
lira yardım alan; fakat illegal faaliyetlerin yuvası 
haline gelen, kendilerinden olmayanın içeriye gire
mediği ve ihtilal metotlarıyla çalışan bir dernek tanı- J 
diniz mı? 

Rahmetli Atatürk'ün kurduğu; fakat bugün ka- I 
nun kaçaklarının barınağı olan halkevlerinin mevcu
diyetinden haberdar oldunuz mu? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Siz, sıkıyönetimin emrine rağmen İstanbul'da gös
teri yapmayı göze alabilen, sıkıyönetimce ancak so
kağa çıkma yasağı ile önlenen bu gösteriyi tertip ede
bilme cüretini kendinde bulan DİSK diye bir kuru
luşun var olduğunu duydunuz mu? 

Değerli arkadaşlarım, şimdi öğrenmek istiyorum; 
Hükümet bugüne kadar anarşinin mihrakı olan 
hangi derneğin ve hangi kuruluşun temeline girebil
miş ve onu meydana çıkarabilmiştir? 

Bu dernekler Türkiye'de Marksist ihtilalci me
totlarla çalışırken, Hükümetin «Anarşinin sonu gel
di» diye konuşmasını, başta bu dernekler olmak üze- I 
re bütün ihtilal yuvaları alaya almakta ve faaliyetle
rini de, kesintisiz sürdürmeye devam etmektedirler. 

Bu derneklerin üzerine gidemeyen Hükümet, 
anarşiye son veremez. Bu kuruluşların kaynağına 
Hükümetin gitmesi de imkânsızdır. Nasıl gitsin ki? 
Zira Hükümeti idare eden zaten bu örgütlerdir. 

Daha geçenlerde sıkıyönetimin men ettiği yürü
yüşten vazgeçmesi için Hükümet Başkanı DİSK ida
recilerine az mı yalvardı? Kanunu çiğnemekten kork
mayanların merhametine sığınarak anarşinin yok j 
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edilebileceğine inanan için Allah'tan sağlık dilerim. 
Bu Hükümet, malum kuruluşların ve derneklerin sa
yesinde iktidar olmuştur. Bu durumda yandaşlarının 
üstüne gidebilir mi hiç? 

Türkiye'mizde büyük bir silah kaçakçılığının var 
olduğunu, zannederim artık bilmeyen kalmamıştır. 
Anarşistlerin kullandıkları ve emniyet kuvvetlerinin 
dahi elinde bulunmayan silahların ardı arkası kesil
meden Türkiye'ye sokulduğu bir gerçektir. Vatanı
mızı dişten tırnağa silahlı anarşistlerden kurtarma
nın yollarından biri de elbette ki, yurda kaçak silah 
sokulmasını kesinlikle önlemektir. v 

Bu silahlanmanın temelinde, Türkiye'de gerçek
leştirilmesi planlanan bir komünist ihtilali düşüncesi 
yatmaktadır. Silah kaçakçılığı ise gümrük kapıları
mızdan giren TIR kamyonları yi a yapılmaktadır. 
Sonradan Türkiye'den tekrar çıkmış gibi gösterilen 
TIR'lardan bazılarının ve pek çoğunun aslında dışa
rı çıkmadıkları ve çeşitli silahlardan teşekkül eden 
yüklerini Türkiye'de muayyen yerlere teslim ettikleri, 
bir çok ihbarlar neticesi tespit edilmiştir. Bu hususta 
elimizde belgeler var. Gümrük kapılarına, aynı za
manda menfaat temin edilmesi gayesiyle de yerleş
tirilen birtakım şebeke mensupları, silah kaçakçılık
larının organizatörleridirler. 

Böylece, Türkiye'yi bir iç harp için silahlandırma 
faaliyetine devam ederken, Gümrük ve Tekel Bakanı 
hakkında bir Gensoru önergesi verdik. Gensoru öner
gemizle ilgili, çok değişik konularda yolsuzluklarla 
beraber, gümrük kapılarımızdaki bu silah kaçırma 
organizasyonu da tarafımızdan bir bir teşhir edile
cekti. Neticeyi dün gördük. CHP, ithal edilen bu Ba
kanın peşine takılarak Meclise gelmekten, bohçanın 
açılmasından korktu ve kaçtı. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, CHP sıralarından «Vah vah» sekleri, gü
lüşmeler) 

İçeri girmiş olsaydınız, sayımız 213 mü olacaktı, 
yoksa ne olacaktı açıkça görecektiniz. 

Silah kaçakçılığının hesabını vermemek için Mec
lisi boykot eden CHP ve onun Hükümeti anarşiyi 
yok edecek diye beklersek buna kargalar güler, kar
galar. 

Devleti yok etmek için yurda silah sokanların 
âdeta Hükümet himayesinde olmalarını görmek ve 
buna göz yummak, sonra da «Anarşi son günlerini 
yaşıyor» demek... Allah'ım, bu ne şaşılacak manza
radır ve ne tüyler ürpertici gaflettir. (AP sıraların
dan alkışlar) Anarşi duracak ha!.. Buna inananların 
aklına şaşarım. 
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Son günlerde anarşinin gelişip büyüdüğü başka 
bir ortam meydana gelmiştir. Türkiye, bir ekono
mik buhrana, yokluğa ve kıtlığa sürüklenmektedir. 
Yurdumuz yoklar ülkesi olmuş, her sınıftan vatandaş 
için pahalılık neredeyse nefes durduracak hale gel
miştir. Düzeltilmesi lazım geldiğini iddia ettikleri 
ekonomik şartları en geç üç ay içinde yoluna koyup, 
memleketi güllük gülistanlık yapacaklarını ilan 
edenler, bugün artık herkesçe bilinen usullerle, Hü
kümeti zorla ele geçirdikten sonra, Türkiye'yi on se
kiz ay zarfında sefalete mahkûm etmiştir. 

Komünizmin temelini teşkil eden anarşi şimdi de 
böylece ülkemizde cirit atan sefaletten güç kuvvet 
alarak dallanıp budaklanma durumuna gelmiştir. Son 
on sekiz ay içinde fiyat artışları inanılmaz boyutlara 
ulaşmıştır. Şu anda Türkiye'de zaruri ihtiyacını 1977' 
ye nispetle beş - altı misline bulabilen, mutlu insan 
olmaktadır. Akaryakıt kıtlığından dolayı naklede-
mediği için çürüyen meyve ve sebzesine üretici, göz 
yaşlan içinde bakarken, şehirlerimizde halkımız, 
ateş pahasına olan meyve ve sebzeyi, yalnız ağzı su
lanarak seyretmektedir. Siz, «domatesi bir liraya sat
tıracağız» demiştiniz. Yemin ederim ki, bu sözünüzü 
gerçekleştirdiniz. Şu anda üretici, domatesin kilosu
nu bir liraya satamazken, şehirli, domatesin kilosunu 
yirmi liraya bulamamaktadır. Türkiye'ye bela ettiği
niz petrol sıkıntısı herkesi mahvetmektedir. Üstelik 
radyo ve televizyonda petrol konusunda gerçekleri 
saptırıcı, tek taraflı konuşmalar düzenlemektesiniz. 
Gerek bu kürsüde, gerekse TRT'de en güvendiğiniz 
kimselerle bu konuları konuşmaya, tartışmaya hazı
rız, yeter ki, millet hakikati öğrensin ve siz de bu 
palavraları kullanmaktan vazgeçin. 

Vatandaş arasında Hükümet otoritesiyle ayrıcalık 
sokmak anarşiye kuvvet veren başka bir unsurdur. 
Sayın Başbakan vatandaşın karşısına çıkmaktan en
dişe etmektedir. Gezilerini bile artık helikopterlerle 
yapmaktadır. Göze aldığı halikopterli son iki seya
hatten evvel ise gideceği yerler petrolle doyurulmuş
tur. wŞimdi sorarım size, köylü mazotsuzluktan inim 
inim inlerken, mazot almak için her yerde traktör 
ve kamyon kuyrukları kilometreleri bulurken siz yal
nız gidebildiğiniz yerlerde petrolü bulunabilen nimet 
haline getirirseniz, bunun sonu nereye varır? Ve böy
lece anarşistlerin vatandaşı birbirine düşürmek için 
güçlenme zemini bulabileceği bir ortamı bizzat siz 
yaratmaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet millete hizmet 
yerine tutum ve davranışlarıyla bu vatan için artık 
zararlı olma durumuna gelmiştir. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Hükümet size zararlı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aslında 
bu Hükümet anarşi ile sarmaş dolaştır, içişleri Baka
nı Sayın Güneş, 25 . 4 . 1979'da, yani sıkıyönetimin 
3 ncü kez uzatılması için konuşma yaparken «Kıyı
larda ve sınırlarda yapılan kaçakçılığı önlemek mak
sadıyla Milli Güvenlik Kurulunun tavsiyesi üzerine 
Bakanlar Kurulunda önlem almak için çalışma ya
pıldığını ve bunun son aşamada olduğunu» ifade et
tiniz. Esefle ifade etmeliyim ki, bu konuşma askıda 
kalmış ve bugüne kadar da Meclisin huzuruna böyle 
bir tasarı getirilmemiştir. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Başbakan istemiyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Kaçakçı
lığı ve anarşiyi, demek sözünde durmayan bu Hükü
met engelleyecek, önleyecek. 

Değerli arkadaşlarım, burada biraz evvel konu
şan Sayın İçişleri Bakanının da konuşmalarına ce
vap vermek mecburiyetinde olduğumu arz etmek is
terim. Sayın Bakan anarşi yuvalarının bundan 10 ila 
11 yıl evvel kurulduğunu ve bize atfen: «Neden siz 
o zaman bunlara mani olmadınız?» diye aklınca bizi 
suçlamaya çalışmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu teşhisinde doğru. Ama 
bu anarşi yuvaları «Su kullananın, toprak işleyenin» 
sloganından sonra başlamıştır kurulmaya. Ve biz o 
zaman bunları tek tek yakaladık, adalete teslim ettik. 
Ama siz bunları affetmek suretiyle bugün memleket
te anarşiyi cesaretli hale getirdiniz, affetmediğinizi 
burada inkâr edebilir misiniz, affetmedik diyebilir 
misiniz? Affedeceksin, «Anarşi tekrar hortladı» diye 
gelip burada tazallümi halde bulunacaksın. 

Sayın Bakan, biraz daha bu işlerde, İçişleri Ba
kanlığında kalırsanız, bunun dehşetinin ne olduğunu 
her halde bütün çıplaklığı ile öğrenirsiniz. 

Sayın Bakan, cepheleşme mevzuundan da bahset
ti. Korkarım Sayın Bakan, bu hakikatleri öğreneme
den o makamı ehillerine teslim etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Ancak, cepheleşme mevzuunda da Sayın 
Bakanın bir iki sataşmasına müsaade buyurursanız 
malûmat sunmak isterim. 

«Cepheleşme» tabirini kullandı ve «cepheleşme» 
tabiri ile bizi suçlamak istedi. Değerli arkadaşlarım, 
asıl cepheleşmeyi huzura getiren, meydana getiren 
ve bunu aşılmaz boyutlara doğru yürüten siz oldu
nuz, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti oldu ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri oldu. Neden 
olmasın ki? «Doğunun ve Güneydoğunun mazlum 
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halkı, asırlardan beri esaret hayatı yaşayan Doğu
nun ve Güneydoğunun halkı, sizi kurtarmaya size 
özgürlük vermeye geldik» diyeceksiniz; ondan son
ra da memlekette cepheleşmenin mucidi olduğunu 
unutarak, başkalarına lafla sarkıntılık yapmaya çalı
şacaksınız. Siz her şeyden evvel devlet adamlığı yete
neğinin sorumluluğu içerisinde olmak mecburiyetin
desiniz. Bunu anlamadığınız ve bunun karşısında bu
lunup da sırf birtakım kimselere sloganla propa
ganda nakşı çakmak isterseniz, memleketin geleceği
nin felaketini hazırlayıcı insan olarak bunların so
rumluluklarından kurtulmanız maalesef ki mümkün 
olamayacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakan 30 dakikayı mütecaviz ko
nuştu, ben de bir kaç dakikanızı alacağım. 

BAŞKAN — Görüşme süresi 20 dakika Sayın 
Kıratlıoğlu, lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) —Bağlayaca
ğım Sayın Başkanım, bağlayacağım merak buyurma
yın. 

Sayın Bakan, siz Nallıhan savaşıyken, Altıncı Fi
loyu Türkiye'de protesto etmek maksadıyla, memuri
yet sıfatınızı unutarak, adalet adamlığı sıfatınızı 
unutarak Nallıhan'da Altıncı Filo için halkı harekete 
geçirerek protesto yaptırdınız mı, yaptırmadınız mı? 
Bunun açıklamasını burada belirtmek mecburiyetin
desiniz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Evet, şimdi de siz o Altıncı Filoya sarılıyorsunuz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale Milletvekili) — Sen 
Altıncı Filonun avukatı mısın? 

ESAT KIRATLIOĞLU* (Devamla) — «Yunanis
tan NATO'dan gittiyse, yerini biz tutabiliriz» diye-
biliyorsunuz. Ne ile bunları bağdaştırıyorsunuz?. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, lütfen bağlayı
nız efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım; bu Hükümet, Millet Meclisinde artık 
oy çoğunluğunu kesinlikle kaybetmiştir. (CHP sıra
larından «Vah, vah» selseri.) Evet, son gülen, iyi gü
ler. Yakında sizi iyi güldüreceğiz, bundan emin olun, 
hem de kahkahalarla. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar.) 

SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne Milletve
kili) — Irkçılardan çok para geldi her halde. Mem
lekete sarraflardan çok para geldi her halde. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Evet, bu 
Hükümet Millet Meclisinde artık oy çoğunluğunu ke

sinlikle kaybetmiştir. Hükümette durabilmek için" ise, 
Mecliste yakalanıp, alaşağı edilmemek gayesi ile de
netimden kaçmakta ve Meclisten toz olmaktadır. 

SÜLEYMAN SABRt ÖZNAL (Edirne Milletveki
li) — Sizin gibi 1 senedir değil. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Böyle bir 
Hükümetin sorumluluğuna sıkıyönetim gibi fevkala
de hassas bir konu teslim edilemez. Kaldı ki, anarşinin 
varoluşu sebebi; bizzatihi bu Hükümetin kendisidir. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— Kuyumcular çok para verdi galiba. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Sıkıyöne
timce takip edilen bazı silah kaçakçıları ve anarşist
ler, dağda bayırda değil de, Hükümet şemsiyesi al
tında aranmalıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Hükümet, Gensorudan aklanmadan, sıkıyönetim 
mesuliyeti altına yeniden giremez. (CHP sıralarından 
«Girdi girdi» sesleri.) Anarşinin önlenmesinin, aslında 
bir an önce bu Hükümetin işbaşından uzaklaşması 
ile mümkün olacağıma inanmaktayız. 

Yukarıdan beri ortaya koyduğumuz olayları bel
ge ile tespit etme durumunda, ispat etme durumun
dayız. Hal böyle olunca, anarşiye her haliyle göz 
yuman bû  Hükümetin, anarşiyi önleyebileceğine bel 
bağlamak en azından saflık olur saflık. 

Artık gitmesi kesinleşmiş, üstelik anarşiyi koru
duğu bütün haliyle belit olan bu Hükümetin, anarşi
yi yok etmek için tedbir alması da imkânsızdır. 

Adalet Partisi olarak, bu şartlar altında sıkıyöneti
me «evet» dememiz düşünülemez. 

Hükümet gider, anarşi de biter, yokluk da biter 
ve bu memleket huzura ve sükûna kavuşur. 

Saygılarımı sunuyorum Yüce Meclise. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Sayın Ataöv, içtüzüğün 70 nci maddesine göre si

ze açıklama sadedinde söz veriyorum, buyurun. Yeni 
bir sataşmaya meydan vermemek kaydıyla lütfen, 
buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (Antal
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Biraz önce burada konuşma yapan bir Senato 
Grup sözcüsü grubuma bazı ithamlarda bulunmuş
tur. Bunları karşılamaya mecburum ve bu ithamlarda 
bulunan insanların da nasıl grup olduğunu ve kime 
ne söylemeye hakları bulunduğunu ifade etmeye mec
burum...; 
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SUPHİ GÜRSOYTRAK (C. Senatosu Tabii Üye
si) — Sayın Başkan, bu şekilde konuşmaya hakkı 
var mı?... (AP sıralarından «Kes be>y sesleri.) Anaya
sayı tanımayan... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, yeni sataşmalara mey

dan vermemek için... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 
biz Adalet Partisi Grubu olarak bu müzakerelerin 
selametle, sükûnetle yapılması için üçüncü defa otu
rum açmanıza dahi ses çıkarmadık. Aslında oturumu 
üçüncü defa açmak hakkınız da yoktu İçtüzüğe gö
re. Ama buna rağmen biz, memleketin bir meselesi 
konuşulacak, onun için burada buna «peki» dedik. 
Ama grubumuza, hiç kimseye laf söylettirmeyiz... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV^ (Devamla) — Şimdi, söyleyen 

cevabını tam olarak alacaktır. (AP sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bir dakikanızı rica ede
yim. 

Başkanlığın bir işlemiyle ilgili olarak ifade etti
niz. Esasında, eğer ikinci oturumda hiç oturum ya
pılamayacak durumda ise Birleşim kapatılır. Halbu
ki ikinci oturumda biz görüşme yaptık, başladık. Ni
tekim sözcüyü kürsüye davet ettim, kürsüde konuşma 
yaptı, o sebeple üçüncü oturumu yapma olanağı çık
tı. 

Teşekkür ederim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan. 
Muhterem arkadaşlarım; konuşmacı, Adalet Parti

si Grubuna dönerek «Siz bu işleri anlayacak tıynette 
adamlar değilsiniz» gibi şimdiye kadar... (CHP sırala
rından gürültüler.) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, konuşmasını tavzih ettikten sonra daha ne 
konuşuyor? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Grup sözcüsü olarak burada ben ko
nuşacağım. Biraz evvel konuşan adamın işbirlikçileri 
bana karşı çıkıyor. (CHP sıralarından «adam diye 
konuşamaz» sesleri.) İşbirlikçileri Anayasaya göre o 
zatın konuşması ve... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Sayın Ataöv... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — ... Onları savunan
lar, işbirliği içerisinde,olduğunu biraz evvel burada is
pat ettiler. Bunu karşılamaya mecburum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, «adam» diye hitap 
ederken zannediyorum «kişi» demek istediniz. (CHP 
sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Kişi» demek ma
nasına geliyor. Kişi manasına. 

BAŞKAN — Lütfen sataşmaya meydan verme
yin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Millet sevgisinden 
yoksun olduğunu iddia ettiğiniz Adalet Partisi Gru
bu mensupları, Demokrat Parti Hükümeti devrinde 
bir gece yarısı sabaha karşı, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini, devletin 
vatan müdafaası için verdiği silahları kullanarak bir 
adaya tıkmış olanların, ona rağmen milletten rey 
alıp milletin helal reyleriyle Anadolu'nun göbeğin
den buraya gelenlere millet sevgisi öğretmeye hakları 
da yoktur, hadleri de yoktur. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Türkeş 
yok muydu orada? Onların arasında Türkeş yok 
muydu? (CHP ve MBG sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Şenses, Sayın Cengiz 
Şenses, yerinize oturunuz lütfen. (CHP sıralarından 
gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Adalet Partililer, 
27 Mayıs ihtilalinden sonra her Demokrat Partili gi
bi, hayatının her dakikasının hesabını ihtilal mahke
melerinin huzurunda teker teker vermişler, bir tane 
suiistimal dosyası olmadığı halde, 18 aylık Cumhuri
yet Halk Partisi Hükümetinin hırsızlık dosyaları oda
ları doldurur hale gelmiştir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültüler.) 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, konuşma yaparken di
ğer gruplara sataşma yaparsanız söz hakkı doğar. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Zabıt 
istemez, sataşma ortada. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sataşma olmu
yor Sayın Başkanım. 

18 senedir milletle irtibatı olmayanlar, 18 sene
dir bir seçmenden oy almayanlar, 18 senedir aldık
ları yolluklarla bir vatandaşı ziyaret edip derdini din
lemeyenler, Hazineye el uzatıp, o Hazineden, hiç 
hesap vermeden boyuna sömürmeye çalışanlar, ma
suniyet zırhının arkasında... 

BAŞKAN Sayın Ataöv... Sayın Ataöv, lütfen sa
taşmayınız. Bu bahsettiğiniz Grup Anayasa gereği 
Mecliste bulunmaktadır. 
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İHSAN ATAÖV (Devamla) — Oraya gelece
ğim. 

BAŞKAN — O sebeple lütfen sataşmayınız. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Oraya geleceğim. 

Evet, ben de biliyorum ki; bu bir Anayasa hükmü
dür. Ben de biliyorum ki, Anayasanın bir maddesi 
Milli Birlik Komitesi üyelerini Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin üyesi yapmıştır; ama biraz evvel bu
rada; «Anayasayı değiştirin» diyen o zata söylüyo
rum; Anayasayı değiştireceğiz. Anayasanın sırtında... 
(CHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar.) Anayasanın sırtında kambur olan, ökse otu 
olan Milli Birlik Grubunu ameliyatla temizleyeceğiz 
sevgili arkadaşlarım. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Ter
biyeni takın. 

ÖNER MİSKİ (Hatay Milletvekili) — Ne 
diye bağırıyor Sayın Başkan?... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bağlayınız. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 

daha zamanım var. 
Buraya gelip ders veriyorsunuz. Bu Parlamento 

temsili meclis sistemine göre kurulmuştur. Siz bura
da kimin temsilcisisiniz? Sizi kim seçti, kimin adına 
konuşuyorsunuz? Ne hakla konuşuyorsunuz, nasıl ko
nuşuyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... Sayın Ataöv, ben par
tinize yapılan sataşma dolayısıyla size söz verdim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Yeni sataşmalara meydan veresiniz 

diye söz vermedim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 

Sayın Başkanım, benim Partime yapılan sataşmalar 
burada; ama... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen. Kaldı ki Sayın 
Sözcü tavzih etti. Sataşmayı partiye yapmadığını ifade 
etti. Lütfen bağlayınız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 
yalnız ben bir şeyi anlamak istiyorum; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu mensubu aziz arkadaşlarıma söy
leyeyim; ne kadar heyecanlanıyorsunuz? Onların avu
katlığını yapmak size düşmez ki. (CHP sıralarından 
gürültüler, anlaşılamayan müdahaleler.) Size düşmez. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv... 
ÖNER MİSKİ (Hatay Milletvekili) — Anayasal 

hak var. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Anayasayı de

ğiştirmek de size düşmez. Hani Milli Güvenlik Mah
kemeleri? Nerede? (CHP sıralarından gürültüler; 
«Anayasa Anayasa» sesleri.) 

20 , 6 , 1979 O : 3 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aniayasaymış, 
her gün Anayasa çiğniyorsunuz, her günî.r. 
. BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bağlayınız. Sa

yın Ataöv lütfen bağlayınız ve yeni sataşmalara im* 
kân vermeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 
Türkiye'yi kurtaran Büyük Atatürk, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeliğini ömrü boyunca gaspetmemiş, 
milletine müracaat ederek seçilmiştir. Bu Milli Birlik 
Komitesi üyeleri, Atatürk'ün yanında kim oluyor da 
ömür boyunca milleti böyle, millet hazinesinden maaş 
alacaklar; hem de gelip milletin mümessillerine söz 
söyleyecekler? (CHP ve MBG sıralarından gürültüler; 
«Anayasa getirdi» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, Milli Birlik Komite
si üyeleri kendileri gelmediler, Anayasa buraya ge
tirdi kendilerini . (Gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizi de Anaya
sa getirdi Sayın Başkan, bizi de Anayasa getirdi. 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, lütfen bağlayınız 
yeni sataşmalara meydan vermeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan, bağlıyorum. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun Milletvekili) 
— Hâlâ konuşturuyorsunuz onu Sayın Başkan. 

ÖNER MİSKİ (Hatay Milletvekili) — Şeyini bağ
la şeyini... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri, şu anda, 19 sene ev
velki bir tablo gözümün önüne geldi. 19 sene evvel 
Türkiye'nin büyük Başbakanı rahmetli M-J iü -v ' i 
ipte asan cellat 200 lira da karşılık aldı, 200 lira; 
ama o cellat 200 lirayı kâfi görürken, onu ipe gö
türen bunlar 19 senedir millet hazinesinden her yıl 
45 milyon lira alıyorlar; haram olsun, haranı ol 
sun!... 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; CHP ve MBG sıralarından gürültü
ler.) 

METİN TÜZÜN (İstanbul Milletvekili) — Sayın 
Başıkan, sayın sözcü konuşurken; «Cumhuriyet Halk 
Partisinin 18 aydır hırsızilıık dosyalan odaları doldu
ruyor» tabirini kullandı; sataşmada bulunduğunu ile
ri sürüyorum ve söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Herhalde yeni bir sataş
maya imkân vermeyeceksiniz, (CHP sıralarından gü
rültüler), 
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CHP GRUBU ADINA METİN TUZUN (İstan
bul Milletvekili) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; 

Sayın Başkana, söz verdiği için teşekkürlerimi su
nuyorum; ayrıca uyarılarına, buyruklarına uygun 
olarak da sataşma yapmayacağım, çünkü ben sataş
malara karşıyım, 'sataşmaların yapılmaması gereğini 
savunacağım. Hele yıllar geçtikten sonra sataşmala
rın çok yararsız olacağı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım; «18 aydır Cumhuriyet Halk 
Partisi İktidarının hırsızlık dosyaları odaları doldu
ruyor.»! dediniz. Bilmiyorum, o odaların adresi ne
dir?.. Siz biliyorsunuz galiba. Ben bilmiyorum o ad
resleri; ama... (AP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım; eğer dinlemeyecekseniz çok 
üzüleceğim; ama sonradan da özür dileyebileceğim 
bazı tabirler kullanmak zorunluluğunda olurum. Bu
nu üzülerek söylüyorum; lütfen. Ben, bunları söyle
diğiniz zaman dimi uzattım ve söz istedim; başka 
sataşma yapmadım. Lütfen dinleyiniz. 

Siyasi tavıır bazen özden daha önemlidir. Bir si
yasi tavrı ortaya koyarken, 1960'ların olayının bura
da üzerine kül dökülmesi gereken Sayın Rahmetli 
Başbakan Adnan Menderes'in ismini 'anarak, hatta 
biraz, bağışlasın Sayın Ataöv, bir anıya bir miktar 
da saygısızlık gibi değerlendirebileceğim... 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Böyle 
konuşamazsınız. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Bu kelimeyi, baş
ka kelime bulamadığım için kullanıyorum. Bir değer
lendirme yapmanıza, Cumhuriyet Halk Partisi ola-. 
rak gönlüm elvermiyor. 

Değerli arkadaşlarım; şunu içimize sindirmeliyiz: 
Sayın Ataöv, sizin parmağınızın acıdığı yerde benim 
bileğim sızlarsa, biz o zaman milletiz, o zaman hal
kız; ama Menderes'in başına gelemi eğer burada bir 
siyasi istismar vesilesi yaparsak o zaman sizin bura
da oturmamanız lazım. Hem burada oturacaksınız, 
hem o muhterem rahmetliyi istismar edeceksiniz. 
Böyle bir söze hakkı yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Bunu 
bissedemezsin iz siz. Bunu duyamazsınız siz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ben bunu his
settiğimi açık açık söylüyorum. Bu mertliğiniz var
sa siz de başkasını söyleyiniz. Ben mertçe söylüyo
rum, 

BAŞKAN — Sayın Metin Tüzün, lütfen efendim, 
lütfen bağlayınız efendim. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Ben demokrasi
ye inanmış bir insanım. 
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Sayın Başkan; 18 aydır hırsızlıkların doldurduğu 
dosyaların, o odaların adresini istiyorum sizden. Eğer 
bu odaların adresi... (AP sıralarından gürültüler). 

Eğer bu odaların adresi... 
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Yarın 

gelin de verelim. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Demek biliyor

sunuz^ 
Eğer bu odaların adresi, Türkiye içinde Kavaklı

dere'de bir adresse, Türkiye dışında Bern'de, Cenev
re'de ise (CHP sıralarından, «Bravo»; sesleri, alkış
lar). Eğer bu adresler oradaysa, bu adresleri beraber 
görelim, Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Par
lamentosu aklansın. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Metin Tü
zün, 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (C Senatosu Tabii Üye
si) — Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak; grup adına söz 
talebinde bulundunuz. Yeni bir sataşmaya meydan 
vermemek İçin lütfen kısa olmak üzere, buyurun. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Doğru
yu söylemek sataşma değildir. Zaptı tetkik ettiniz 
mi Sayın Başkan? Zazıtlara bakmadan karar veri
yorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... (AP sıralarından, 
«Katiler»; sesleri). 

MB GRUBU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(C. Senatosu Tabii Üyesi) — Siz katilleri kendi ara
nızda arayın, biz katil değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Biz, şe

refli Türk yargıçlarının verdiği kararları onayladık. 
(AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Ben... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... (AP sıraların

dan gürültüler). 
Bir dakikanızı rica edeceğim. Tavzih edin lütfen, 

yeni sataşmalara imkân verilmesin. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum Milletvekili) — Sayın 

Başkan; çıkarma cezası verin. (CHP sıralarından, 
«Oradan küfür ediyorlar»! sesleri). 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üye
leri; biraz önce burada Adalet Partisi Grubu adına 
konuşan..., 
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — 
Adam. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bir adam.,. 
(AP sıralarından, «Adam sensin»; sesleri). 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Eğer bu 
kelimeden rahatsız oluyorsanız, arkadaşınızı konuş-
tuntmamanız gerekirdi; ama ne kadar söylerseniz, 
bin misli cevap alacağınızı bilin. 

O adam ki, yıllardan beri basında kendi hakkın
da her türlü çirkin ithamları taşıyan bir insan, bu 
kürsüye çıkmış, alnı şereflerle dolu bizlere hücum 
etmeye yeltenmiştir. (AP sıralarından «Ooo!»; sesle
ri). 

ADİL DEMİR (İzmir Milletvekili) — Hangi şe
reften bahsediyorsun sen?.. 

YAHYA USLU (Manisa Milletvekili) — İki defa 
adam kelimesini kullandı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uslu, kürsüde hatip var. 
Sayın Demir, lütfen oturunuz. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Adalet 

Partisi grup yöneticisi, olarak o seviyede bir adam 
seçmişse, onlara hayırlı olsun. 

YAHYA USLU (Manisa Milletvekili) — Sayın 
Başkan «adam»ı kelimesini kullanamaz. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz Sayın Uslu, lüt
fen oturunuz. 

YAHYA USLU (Manisa Milletvekili) — İki de
fa adam ıkeHmesini kullandı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu adam kelimeleri daha önce de 
burada konuşuldu, lütfen oturunuz, lütfen oturunuz 
efendim. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya Milletvekilli) — 
Ne dediğini duymadınız mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu, lütfen oturunuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Değerli 
üyeler... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, lütfen sözünüzü 
kısa bağlayınız efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, en doğal hakkımızı en asgari ölçüde kullan
maya çakşıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Müsaa

de buyurursanız, madem söylediler, söylemek istiyor
lar, açıkça konuşmakta yarar var; biz de konuşuyo
ruz. Madem söylediler, cevabını alacaklardır. 

Kendilerine, biraz önce ikürsüye gelen Grup Söz
cüsü arkadaşımız daha kürsüye çıkmadan önce... 
(Gürültüler). 
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CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — (AP 
sılalarına hitaben). Otur yerine köpek. (AP sıraların. 
dan «Köpek sensin»! sesa). 

BAŞKAN — Sayın Cengiz Şenses, lütfen oturu
nuz. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon Milletvekili) — Sa
yın Başkan, duydunuz mu, «Eşşek oğlu eşşek»j dedi 
o da ona, 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ Milletvekili) — Onlara 
niçin söylemiyorsunuz Sayın Başkan? 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Onla
ra niiçin söylemiyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet, hepsine söylüyorum, hepsine 
söylüyorum, ağzınızdan çıkan kelime, Icöpek kelime
sidir; geni alınız onu. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ Milletvekili) — Duymak 
istemiyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, lütfen. 
Eğer celsenin... 
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya Milletvekili) — 

Ne dediğini duymadınız mı? 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, siz mi idare ede
ceksiniz ben mi 'idare edeceğim burayı? 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — «Eş-
şoğlueşşeik^ dedi efendim. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim, lütfen. 
CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Sayın 

Başkan, bir milletvekili «tSiktir» diyemez. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim, siz mi idare ede
ceksiniz ben mi idare edeceğim burayı?.. Bu kadar 
karmaşıik Meclisi idare etmek kolay değildir. Herkes 
ayakta, herkes bir şey söylüyor, karşılıklı sevgi, say
gı olmayan bir Meclis nasıl zor idare edilir, geliniz 
oturunuz, burada idare ediniz. 

Lütfen oturunuz efendim. 
Herkes bir 'kabadayılık edası içinde yerinden fır

lıyor; ama fırladığı anda neyi tahrip ettiğinin farkın
da değil. Oturunuz yerimize lütfen. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Bak
sanıza Sayın Başkan, neler söylüyorlar utanmadan. 

BAŞKAN — Ben hepinizi tek tek görüyorum. 
îşiaret etmekle neyi ifade ediyorsunuz?.. Herhalde 
gözü, kulağı olan bir Başkan burada oturuyor. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul Milletvekili) — Ana
yasayı ve İçtüzüğü uygulayın efendim. 

BAŞKAN — Anayasayı da, hepsini de herhalde 
Başkanınız sizden daha çok okuyor. Lütfen itimat 
buyurunuz. Bu şekilde Meclis yönetilmez. 
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KASIM ÖNADIM (Bursa Milletvekili) — Adam 
bile değil, haydut bu. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Adam 
sensin, ben limanım... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturunuz, 
karşıuıklı konuşmayın, böyle ithamlarla bir noktaya 
varmak mümkün değil. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Ben in
sanım, sen eşkıyasın. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Haydutsunuz siz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Burada 
biraz önce Grubumuzun görüşlerini, memleketin so
runlarını halletmek üzere huzurunuza gelip ifade et
mek (istediği zaman, biraz önce bağıran ve ona ben
zeyenler, daha kürsüye çıkmadan önce, kendi terbi
ye düzeylerini, hukuk anlayışlarını, insanlık anlayış
larını, millet anlayışlarını ortaya (koyan; katil, ahlak
sız gibi... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Otur yerine köpek. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli Milletvekili) 
— Terbiyesiz sensin lan. 

BAŞKAN — Efendim, oturunuz; Meclisi idare 
ediyoruz; ayağa kalkmakla ne yapacaksınız? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli Millet
vekili) — Hesap vereceksiniz, 

SUPHt GÜRSOYTRAK (Devamla) — Galiz bir
takım sözler'le karşılamaya teşebbüs ettiler. O sözler 
bizi yaralamaz; ancak o, kendilerinin seviyesini gös
terir. Onları söyleyenleri millet önünde ve huzuru
nuzda aydınlığa çıkarın. 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Defo
lun gidin buradan, bitsin. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, lütfen bağlayınız 
efendim. 

SUPHt GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Efendim, size namütenahi söz im
kânı vermedim; lütfen bağlayınız; ben, Meclisi yö
netmekle yükümlüyüm. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Ne kadar 
acıdır ki, 19 yıldır bitmeyen bir husumet ve kini gös
termektedir. (AP sıriailarından gürülıtüler). Bize, sık 
sık, «seçilmediniz, seçilmeden buraya geldiniz», diyor
lar. (AP ile CHP'li üyeler arasında karşılıklı tartış
malar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen susunuz. 
(Bursa Milletvekili Özer Yılmaz'ın anlaşılamayan 

bir müdahalesi). 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — O sözle
rin hepsi size ait, on misliyle, yüz misliyle.^ Vız gelir
siniz bana. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, siz cevap verme
yin efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu Ana
yasaya göre yemin ederek buraya gelen, bu Anaya
sayı savunacağını vaat eden karakter sahibi her in
san, şerefliyle mütenasip davranır ve bu Anayasaya 
saygılı olur. Gelmeden önce biliyordu, bu Anayasa
da, milletin oyuyla, Milli Birlik üyelerinin de, Kon
tenjan Grubu üyelerinin de Anayasal bir üye olarak, 
bir hak olarak, seçilmiş kimseler olarak burada bu
lunduklarını biliyorlardı. (CHP sıralarından alkış
lar; AP sıralarından gürültüler). Kendilerini biraz 
güçlü zannettikleri zaman dilleri uzayan, ama acz 
içinde oldukları zaman kaçacak delik arayanlar, an
cak bu kadar (basit (AP sıralarından şiddetli gürültü
ler; CHP sıralarından «Bravo»! sesleri, alkışlar) şey
lere tenezzül ederler. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bağlayınız efen
dim, sözünüzü keseceğim; son defa ihtar ediyorum. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — 27 Ma
yıs, Türk Milletinin haklarını, uygarlık yolunda, Ata
türk yolunda ilerlemesine musallat olmuş olan hasta 
zihniyetleri, sömürenleri, ökse otlarını milletin haya
tından koparıp atmak için yapıldı... (AP sıralarından 
şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, Sayın Gürsoy
trak... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — ... Ama 
görülüyor ki, biraz noksan bırakılmış. 

BAŞKAN — Sayın GürsoytTaık, sözünüzü kese
ceğim, lütfen bağlayınız efendim, sözünüzü kesece
ğim, ikinci defa ihtar ediyorum. 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu Anayasa, yüce ulusumuzun onayına su
nulmuştur. (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, lütfen oturunuz 
efendim; Sayın Hilmi Dura, lütfen oturunuz. 

Sayın Gürsoytrak, sözünüzü keseceğim; son defa 
ihtar ediyorum, lütfen 'bağlayınız. (CHP sıralarından 
«Nasıl kesersiniz Sayın Başjkan, devamlı hakaret edi
yorlar»! sesleri). 

SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başjkan, bana laf atıyorlar, ben bir şey söylemiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, beni müşkül durumda bı
rakmayınız. 
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SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Müsaade 
buyurun.., 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben size burada na
mütenahi söz söyleme hakkı tanımıyorum. Ben si
ze, sözü tavzih mahiyetinde verdim ve benim göre
vim, Meclisin sükûnetini temin etmek, gündemi oturt
mak. Karşılıklı Sataşmalara ben burada imkân vere
mem. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız... 
ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 

— Nasıl bağlayacak Sayın Başkan?.. 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu Ana

yasa, milletin referandumundan, oyundan geçmiştir; 
o Anayasa ile biz buradayız. O, Türk Ulusunun bir 
şeref abidesidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla) — K<0 Ana

yasayı, babayasayı tanımam» diyenler kendileri hi
cap duysunlar. Biz... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bunları sonra ba
sın toplantısında açıklarsınız; lütfen sözlerinizi kısa 
kesiniz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sözlerimi 
bağlıyorum Sayın Başkan, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Biz 19 se

nedir Adalet Partisinin sayesinde seçime giriyoruz. 
(AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) Millete 
şunu söylüyorlar : «Bize oy verin, Mili Birlikçileri 
Anayasadan çıkartacağız» diyorlar; ama millet on
lara bu yetkiyi vermiyor ve vermeyecek de. (CHP 
sıralarından alkışlar, AP sıralarından «Katil» sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, sözünüzü kesece
ğim efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Her şeyi 
para açısından görenler ancak meseleyi böyle görür
ler. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak... (AP sıralarından 
«Hâlâ kesmiyorsun Sayın Başkan» sesleri) 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın üye
ler, bu Anayasa, her şeye rağmen yaşayacaktır ve 
Türk Ulusu, uygarlık yolunda, Atatürk yolunda şe
refle yürümeye devam edecektir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar; AP 
sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoytrak. 
Sayın üyeler, karşılıklı sataşmalar devam edip git

ti. Gruplar kâfi miktarda karşılıklı olarak birbirlerine 

cevap zımnında sataşarak cevap verdiler. Onun için, 
ben şimdi gündemin devamı için, söz sırası gelmiş 
olan Sayın Mukbil Abay'a Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Abay. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Abay, 'bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın üyeler» çalışma süremizin dolmasına 20 da

kika kaldı. Daha gruplar ve şahıslar adına konuş
malar var; ayrıca açık oy talepleri de vardır, sıkıyö
netim tezkeresinin oylanması için; o sebeple verilmiş 
bir önerge var; okutuyorum : 

Sayın [Başkanlığa 
İçtüzüğün 56 ncı maddesinin son fıkrası gereğince 

sıkıyönetimle ilgili görüşmelerin ve oylamanın tamam
lanmasına kadar birleşimin uzatılmasına karar alın
masını öneririz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grubu Başkanvekili CHP Grubu Başkanvekili 

Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Altan Öymen Metin Tüzün 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde söz vermiyor musunuz; 
bu kadar çabuk olur mu? Önergenin aleyhinde söz 
istedim. 

BAŞKAN — Sayın Abay, görüşme süreniz 20 da
kikadır; buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADİNA MUKBİL ABAY (C. Se
natosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük MâHet Meclisinin değerli üyeleri... 

İSMET ANGI (Eskişehir Milletvekili) — Sayın 
Başkan, önergenin aleyhinde söz istenirken, nasıl oy
larsınız? 

(BAŞKAN — Ben oya geçtiğim zaman aleyhte, üze
rinde söz talebi olmadı efendim; bütün kapaklar vu
ruluyor. Olmaz efendim, ben oyladım önergeyi. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sizin sormanız lazım, «lehinde, aleyhinde söz is
teyen var mı?» diye. 

BAŞKAN — Efendim, bu, uzatma önergesi; bu 
önergeler hep böyle oylanıyor. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Hayır, olmaz Sayın Başkan; söz hakkımızı kal
dıramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!, ya Başkan resen ya
pıyor şimdiye kadar veyahut da, verilmiş olan öner
geler üzerinde konuşulmadan oylanmıştır; tek tek ör
neklerini size çıkarırım. 
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ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sormanız lazım Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Millet Meclisi tarihinde böyle bir 
şey yok efendim. 

Sayın Mukbil Abay, devam ediniz efendim. 
ÖMER UOUZAL (C Senatosu Eskişehir Jİyesi) 

— Burası Birleşik Toplantı; «Millet Meclisi tarihin
de yoki» diyorsunuz. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Abay. 
CHP GRUBU ADINA MUKBİL ABAY (C. Se

natosu Konya Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Bazı illerimizde bir süredir uygulanmakta olan 
sıkıyönetimin iki ay süre ile uzatılması yolunda Hü
kümet önerisi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi 
Gruplarının görüşlerini açıklamaya başlamadan önce, 
Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyo
rum. 

26 Aralık 1978 gününden bu yana, 13 ilde; 25 Ni
san 1979 gününden bu yana 6 ilimizde olmak üzere 
toplam 19 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü bir 
yönetim biçimi mevcut bulunuyor. Hükümetimizi böy
le bir uygulamaya yönelten nedenleri Yüce Meclis
lerde, basın ve yayın organlarında aylardır tartış
maktayız. Sıkıyönetim, olağan koşulların, normal iş
leyen bir toplum düzeninin yönetimi değil; Anayasa
mızın 124 ncü maddesinin öngördüğü hallerde başvu-
rulabilen ayrık bir yönetim biçimidir. 

Sözünü ettiğim Anayasa maddesi, «Savaş hali, sa
vaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayak
lanma olması veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuv
vetli ve eylemli bir kalkınmanın veya ülkenin ve mil
letin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşü
ren veya Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni 
veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya 
yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin be
lirtilerin ortaya çıkması sebebiyle, Bakanlar Kurulu, 
süresi iki ayı aşmamak üzere, yurdun bir veya bir
den fazla bölgesinde veya her yerinde sıkıyönetim 
ilan edebilir ve bunu hemen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin onayına sunar» hükmünü getirmektedir. 

İşte, 1978 yılı sonlarında, Anayasa maddesinde 
sözü edilen özgürlükçü demokratik düzeni, temel hak 
ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik belirtile
rin açıkça ortaya çıkmasıdır ki, Hükümetimizi bu 
doğrultuda bir karar almaya sevk etmiş; bu karar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylana
rak yürürlüğe konulmuştur. 

Sıkıyönetim yasal bir müessese, anayasal bir mü
essese de olsa, Cumhuriyet Halk Partililerin özlem 

duyarak, içlerine sindirerek kaçak açtıkları bir yöne
tim biçimi değildir. Gönül isterdi ki, dışarıdan kay
naklanan, içeriden desteklenen dikta heveslileri, Ana
yasamızın güvencesi altında olan temel haklar ve öz
gürlüklere ve özgürlükçü demokrasi düzenimize zin
cirlerle, kurşunlarla saldırmasalardı da, böyle bir ka
rar almayı gerektiren koşullar ortaya çıkmasa idi; 
ama, öyle olmadı. 

Yıllar yılı, öğrencisi ile, öğretmeni ile, memuruy
la, işçisiyle, hatta iç güvenlik kuvvetleriyle, ülke hal
kını düşman kamplara bölmeye çalışanların saçtıkla
rı nifak tohumları yeşermeye ve meyve vermeye baş
ladı. Bu acı, bu buruk, bu zehirli meyveler, Kahra
manmaraş'ın kahraman insanlarına acımasızca sunul
du. 

Demokrasi düşmanlarının, insanlık düşmanlarının 
kışkırttıkları şer güçler inlerinden fırlayarak, mezhep 
ayrıcalığı görüntüsü altında kan dökmeye, soykırı
mı yapmaya başladılar. İşte, Türk halkının yüreğinde 
derin yaralar açan bu olay, bardağı taşıran son dam
la oldu ve Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasanın 124 
ncü maddesinin öngördüğü koşullar altında göreve 
çağrıldı. 

Atatürk devrimlerinin, Devletimizin ve demokra
simizin güvencesi olan Silahlı Kuvvetlerimiz, 26 Ara
lık 1978 gününden bu yana, görev aldığı bölgelerde 
geçmişine, gücüne, onuruna yaraşır bir sorumluluk 
anlayışı ile bu milli ve tarihi görevini sürdürmekte
dir. 

Sıkıyönetim bölgelerinin hemen tümünde toplu 
saldırı ve soykırım girişimleri sona ermiştir. Milli bir
liğimizi parçalamak, demokrasimizi yıkmak amacıyla 
kurulmuş, gizli ya da açık tüm suç örgütlerinin yu
valarına girilmeye, bireysel şiddet eylemcileri teker te
ker yakalanarak, bağımsız yargı organlarının karşısına 
çıkarılmaya başlamıştır. 

Yakın geçmişte, çağ dışı çarpık bir öğretinin ön
cülerini eğitmek amacıyla kullanılan öğretmen okulla
rı, eğitim enstitüleri, akademiler ve üniversiteler, her 
türlü inanç ve düşünceye sahip gençlerin yanyana ba
rış için eğitildikleri öğretim kurumları haline getiril
miştir. 

Pencerelerinden gençlerin atıldığı, kantinlerinde, 
koridorlarında gencecik kızların dövülüp, bıçaklandı
ğı öğrenci yurtları, eylemci sağ militanların, yasa ka
çaklarının, katillerin kışlası olmaktan kurtarılıp, öğ
rencilerin güven içinde barındıkları yuvalar haline ge
tirilmiştir. En yakın örnek, birkaç gün önce yapılan 
üniversite sınavlarıdır. 400 bini aşkın öğrencimizin 
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yurdun dört bir yanında katıldıkları bu sınavların, bir 
tek öğrencinin burnu dahi kanamadan sonuçlanmış 
olması, yıllardır özlediğimiz güven ortamının kurul
makta olduğunu gösteren mutlu bir gelişmedir. Bu 
gelişmeler, Ecevit Hükümetinin yansız ve kararlı tu
tumunun ürünü olmakla beraber; aynı ölçüde, yan
sız ve kararlı sıkıyönetim uygulamasının ve bu uy
gulamanın caydırıcı gücünün de bu sonuca ulaşılma
sında önemli bir etken olduğunu belirtmek, sanırım 
bir hakşinaslık, bir kadirşinaslık olacaktır. 

Okulların, okunulabilir; yurtların, barınılabilir; 
devlet dairelerinin, fabrikaların çalışılabilir bir düze
ye gelmiş olmasına karşın; yurt çapında özlemini çek
tiğimiz barışın tüm ögeleriyle gerçekleşmiş olduğunu 
söylemek olanağından hâlâ yoksun bulunuyoruz. 

Büyük kentlerimizde ve Doğunun bazı hassas böl
gelerinde masum insanların ırk ve mezhep sömürücü-
leriyle, şeriat özlemcilerinin baskı ve telkinleriyle bes
lenip, şartlandırılmaya çalışıldığını görmeden, görmez
likten gelmek büyük ve tehlikeli bir yanılgı olur. 

Ecevit Hükümeti, düştü, düşecek imajı verilerek, 
ayakta tutulmaya çalışılan şer güçlere eylem fırsatı 
vermemek için, sıkıyönetimin bir süre daha devamın
da yarar, hatta zorunluluk olduğu kanısındayız. 

Toplu eylemlerin, soykırımların önlendiği, kesin 
sonuçların alınma aşamasına gelindiği bir dönemde, sı
kıyönetimin kaldırılması çabalarının amacını anlamak 
kolay değildir. Gelin görün ki, anayasal haklara, de
mokratik ilkelere saygılı, tutarlı, vakarlı, onurlu bir 
sıkıyönetim uygulaması bazı çevreleri tedirgin etmiş 
görünmektedir; bunun nedeni ortadadır. Düne kadar, 
«Sıkıyönetim, sıkıyönetim» diye çırpınanlar; yumuşak, 
adil ve demokratik bir sıkıyönetim uygulamasını iç
lerine sindirememişler; kaldırılmasına oy vermek için 
Meclis gruplarında bağlayıcı karar almışlardır. 

Şiddet eylemcilerinin destekçileri ve kışkırtıcıları 
tedirgin olsalar da, sıkıyönetimi yansız ve insancıl uy
gulamasından saptırmaya güçleri yetmeyecektir. Ece
vit Hükümeti de, Türk Silahlı Kuvvetleri de, kuzu 
postuna bürünüp, sureti haktan görünenlerin oyunu
na gelmeyecek; Devlet terörüne dönüşen, «astım, kes
tim, kapattım» diyen sıkıyönetimlerin özlemini çeken
lerin, bu hevesleri kursaklarında kalacaktır. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Milli iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin güvensizlik oylarıyla uzaklaştırıldıkları ik
tidar koltuğuna yeniden yerleşebilmenin hırs ve tut
kusuyla, Cumhuriyetin onurlu müesseselerine, en yü
ce makamlarına, demeçlerle, bildirilerle saldırı düzen

leyenler, sıkıyönetim müessesesini de aynı amacın ara
cı olarak kullanmanın yollarını aramaktadırlar. 

Masum, tertemiz ve anlamlı bir sözcüğe takmışlar 
dillerini; sıkıyönetim görüşmelerinin her aşamasında 
kürsüye çıkan muhalefet kanadı sözcüleri, «eşgüdüm» 
sözcüğünü dillerine dolayarak, gütmekten, güdülmek
ten dem vuruyorlar; yıllardır içlerine sindiremedikleri 
«halk» sözcüğüne takıldıkları gibi. Halkı, «pazar ye
rindeki sürüler» diye tanımlayanların; gütmekten, gü
dülmekten söz etmeleri elbette yadırganamaz. «Eşgü
düm» sözcüğünün, sıkıyönetim komutanlıkları arasın
da, Başbakanın sağladığı uyum ve işbirliği anlamına 
geldiğini; tslâmköy otlağında keçi gütmek anlamında 
kullanılmadığını, bağnaz kafaların hâlâ öğrenememiş 
olduğunu görerek üzüntü duyuyoruz. 

Sıkıyönetimin ilanı ile birlikte, bir de, «sulandır
ma» sözcüğü ortaya çıktı. Sayın Demirel, her zaman
ki acayip üslubuyla ilginç bir iddia ortaya attı : «Hö-
kümetin başı, sıkıyönetimi sulandırıyor.» 

Anamuhalefet başının, her ağzından çıkanı kera
met sayan Adalet Partili sözcüler, «sulandırma» de
yimini dillerine pelesenk ettiler. Bir mahalle kavgasın
da, belki, yavan, tatsız bir espri olarak söylenmesi hoş 
görülebilecek bu yersiz, bu anlamsız sözcüğün, devri 
sabıkta hükümet başı olmuş bir siyasi parti başkanı
nın demeçlerinde ve parti bildirilerinde yer alması 
acıdır ve demokrasimiz hesabına utanç vericidir. Ciddi 
bir Anayasa müessesesinden bahsederken, keşkeşten, 
bulamaçtan söz eder gibi sulu deyimler kullanılması
nı bir parti lideri olmanın ciddiyet ve haysiyeti ile 
bağdaştırmadığımızı da ayrıca belirtmekle yetiniyo
rum. 

Anayasanın tüm kurallarına uyularak kurulmuş 
olan Cumhuriyet Hükümetine «Çankaya Hükümeti» 
diyenlerin; Çankaya'da Türk ulusunun birliğini, bü
tünlüğünü, onurunu simgeleyen Cumhurbaşkanına bil
dirilerle, demeçlerle saldıranların; Cumhuriyetin meş
ru Başbakanına, «Başbakan» demeyi içlerine sindire-
meyerek, «Hükümetin başı» deyimini dilinden düşür
meyenlerin, iktidar ve koltuk hırsıyla siyasi ahlak ku
rallarını ne denli çiğnediklerini kamuoyu ibretle iz
lemektedir. 

Türk ulusu için, Türk halkı için talihsiz bir dö
nem olan Birinci ve İkinci Cephe Hükümetleri döne
minde koyunlarında besleyip büyüttükleri, emzirip pa
lazlandırdıkları kurt yavrularını toplum içine salarak, 
demokratik düzeni temelinden dinamitlemek isteyen
ler; yavuz kiracının ev sahibini bastırması gibi, şimdi 
bizden hesap sormaya kalkıyorlar; yıllardır tezgâh-
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ladıkları oyunların aktörleri bizmişiz gibi; bugün ulus
ça çektiğimiz sıkıntıların, acıların sorumlusu Cumhu
riyet Halk Partisiymiş gibi. 

Mezarlıktan geçerken, korkudan türkü söyleyenler 
gibi, hesap kitap türküleri söyleyip durmayın artık; 
zira korkunun ecele faydası yoktur. Yahya'yı, Şellef-
yan amcasının yanına kaçırsanız da, soruşturma ko
misyonlarının çalışmasını her türlü gayrimeşru yol
lara başvurarak engelleseniz de, halka zulüm edenler
den, halkın sırtından hısım akraba besleyenlerden, 
halka ihanet edenlerden bir gün bu hesap mutlaka 
sorulacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Demirel, Ecevit Hükümetini kaçtıkları ye
re kadar kovalayadursunlar; Cumhuriyet Halk Par
tililer de, namuslu insanlar da, hırsızları, vurguncu
ları, soyguncuları kaçtıkları yere kadar kovalayacak
lardır. 

Değerli arkadaşlarım, sıkıyönetim uygulamasından 
beklenen ürünlerin alınmaya başladığı bir aşamada, 
uygulamanın bir süre daha uzatılması yolundaki Hü
kümet önerisine karşı çıkmanın inandırıcı bir yanı, 
inandırıcı bir gerekçesi • olabileceğine ben de inanmı
yorum. Cumhuriyet Halk Partisinin ve Ecevit Hükü
metinin her düşünce ve kararına karşı çıkmayı huy 
edinmiş, ilke edinmiş olanların, ülkenin ve halkımı
zın yaşamsal çıkarları söz konusu olduğunda, bağ
nazlığı ve duygusallığı bir yana itmek zorunda olduk
larını, kamuoyu önünde bir kere daha hatırlatmayı 
görev sayıyorum. 

Ülkemizin ve halkımızın birliğe, düzene kavuşma
sı, yaşamını yitiren yurt evlatlarının çetelesini tut
makla, elde kâğıt kalem ölü, yaralı sayısının kabar
masını bekleyerek, listeler düzenleyip, televizyon rek
lamlar» ve gazete başlıklarıyla halka duyurmakla de
ğil; kuu dökenlerin yuvalarına inmek için gecesini 
gündüzüne katan Cumhuriyet Hükümetine ve güven
lik güçlerine destek olmakla sağlanabilir. 

Yüreklerinde yurt sevgisi, insan sevgisi olanların 
başka yapacakları bir şey yoktur. Anayasanın ve ya
saların belirttiği çerçeve içinde yansız bir yaklaşımla 
terör yuvalarını dağıtmaya, kaynaklarını kurutmaya 
kararlı olan Ecevit Hükümetine, örnek bir sorumlu
luk anlayışıyla görev yapan Silahlı Kuvvetlerimize 
olan güvenimiz nedeniyle, sıkıyönetimin 2 ay süre ile 
uzatılmasını öngören Hükümet önerisine Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupları olarak «Evet» diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, biraz ön
ce bu salonda cereyan eden üzücü bir olaya da kısa
ca değinmek gereğini duyuyorum. 

Anayasamızın güvencesi altında bulunan konuşma 
özgürlüğünün, Yüce Meclisin çatısı altında dahi bir 
Meclis Grubunun değerli sözcüsünden esirgenmeye ça
lışılması, özgürlükçü demokrasimizi yozlaştırmak iste
yenler hesabına utanç verici bir olay olarak tarihe ge
çecektir. 

Değerli grup sözcüsünün bir tek cümle dahi söy
lemeye fırsat verilmeden susturulmaya çalışılmasını, 
en iğrenç ifadelerle saldırıya uğramasını, anayasal hak
lara olduğu kadar, ahlak kurallarına da aykırı gördü
ğümüz için, kamuoyu önünde kınadığımızı belirtmek 
istiyorum. 

27 Mayıs Devriminin intikamını almak için... 
BAŞKAN — Sayın Abay, sıkıyönetim üzerindeki 

görüşmeler devam ediyor. Siz konuyu başka istikame 
te sevk edip, sataşma hali yaratmayınız; lütfen konu 
içinde kalınız. 

MUKBİL ABAY (Devamla) — Bağlıyorum iki 
cümleyle Sayın Başkanım. 

27 Mayıs Devriminin intikamını almak için, şe
refli bir Anayasa müessesesi olan Milli Birlik Grubu
na saldıranlar bilmelidirler ki, 1961 Anayasasının ge
tirdiği olanaklara dayanarak bu Yüce Meclise girebil
mişlerdir. 3 600 000 oya karşı, 6 300 000 oyla onayla
nan bu Anayasaya saygısı olanlar, aynı Anayasanın 
getirdiği müesseselere de, Milli Birlik ve Kontenjan se
natörlüklerine de saygılı olmak zorundadırlar. Bu mü
esseseleri inkâr etmek... 

BAŞKAN — Sayın Abay, zatıâlinizi ikaz ettim; 
fakat herhalde ben anlatamadım veya dinletemedim. 
Siz, yazdığınız şeyi muhakkak okumak mecburiyetin
de değilsiniz herhalde. 

MUKBİL ABAY (Devamla) — Bu müesseseleri 
inkâr etmek, Anayasayı inkâr etmek, bizzat kendi var
lıklarını inkâr etmek demektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MUKBİL ABAY (Devamla) — Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, hepinizi en derin say
gılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Sa

di Somuncuoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Somuncuoğlu, görüşme süreniz 20 dakika

dır; buyurunuz. 
MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ

LU (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın Par
lamentonun değerli üyeleri; Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

— 282 — 



TBM Meclisi B : 11 20 . 6 , 1979 O : 3 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce, I 
burada biraz önce dinlediğimiz Sayın İçişleri Baka
nının bazı şikâyetleri üzerinde durmak istiyorum. 
Sayın Bakan beni mazur görsünler, burada 23 Ni
san çocukları gibi konuştular; 9 - 10 yıl öncenin açıl
mış kamplarından ve resmi raporlardan, bu raporla
rın mahkemelere gönderilmediğinden söz ettiler. 

Bu iddialarının hepsi yanlış ve asılsızdır, üzülerek 
bunları düzeltmek mecburiyetindeyim. 

Birincisi, 9 - 10 yıl önce açılan kamplarla ilgili, 
düzenlenmiş, kendisinin bahsettiği gibi, Genel Başka- I 
nının da sık sık kullandığı gibi bir rapor yoktur. Var
sa, hodri meydan diyorum; ama çeşitli dedikodula
rın ve duyulan söylentilerin kaydedildiği bir tanıtma 
bülteni vardır. 

Bu tanıtma bülteni rapor değildir. Çünkü, «rapor» 
deyince, inceleme, araştırma ve delillere dayanan bir 
sonuca varma hadisesi kastedilir; ama, dedikodulara, 
duyulan her şeyi kaydetmeye dayanan tanıtma bül
teni hiçbir ciddiyet ifade etmez. Buna rağmen, konu, 
Sayın Bakanın söylediği gibi mahkemelere intikal et
memiş değil, etmiştir. Savcılıklar, bütün ilgililerin ifa
delerine başvurmuş ve söylenenlerin yalandan, iftira
dan ibaret olduğunu tespit ederek:, dosyayı kapat
mıştır. Huzurunuzda böyle bir 9 - 1 0 yılın gerçek dışı 
suçlamalarına dayanan kamplarından istifade etmeye 
ve bundan medet ummaya kalkan Hükümetin üyesi
ni kınamak istiyoruz. I 

Değerli arkadaşlarım, kamplardan söz açınca, ben 
isterdim ki, parti uğruna canını verecek 50 bin mili
tanı yetiştirmeyi amaçlayan Cumhuriyet Halk Par
tisinin gizli kamplarından da söz etsin... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya Milletvekili) 
— Nerede?.. Bir tek örnek versene... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Belgele
rini, gençlik kollarının raporlarından, bu kürsüden ifa
de ettik; zabıtlarda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, yine Cumhuriyet Halk Par
tisinin sayın sözcüsü, «Eskiden, eğitim enstitüleri çağ 
dışıydı; şimdi biz bunu çağ içine soktuk» dedi. 

Daha eğitim enstitülerinin hepsini açamadılar bile. 
Bizim gördüğümüz ve Türk Milletinin her yerde bize 
şikâyet ettiği, acı acı sızlandığı gerçekler, bu sözlerin 
arkasında gizlenemez; çünkü, eğitim enstitüleri, 
TÖB - DER'in, DEV - GENÇ'in, Marksist ve bölü
cülerin karargâh kurduğu ve bulunduğu her yerde 
anarşinin başlıca mihrakı durumunda olduğu bir ger
çektir; bugün onbinlerce genç, buralara devam ede
memektedir. I 

I Eğitim enstitülerinde bulunan, anarşiye karıştığı 
için tutuklanan, cinayetler işlediği için tutuklanan ve 
okulun her türlü malına, mülküne zarar verdiği için 
tutuklanan militanların sayısı, bizim dönemirnizdeki 
bütün okullardaki olaylara karışanların sayısıyla 

I mukayese bile edilemez. Bu gerçek dahi, vicdanları 
p olanlar için, sanıyorum ki, yeterli bir ikaz ifade edi

yor, 

Sayın milletvekilleri, değerli senatörler, «Anarşiyi 
bıçakla keser gibi önleyeceğim» diyerek iktidara ge

lenlerin getirdiği ve 6 aydan beri devam eden sıkıyö
netimin 2 ay daha uzatılması talebini müzakere edi
yoruz. Daha önceki görüşmelere göre şimdi daha sağ
lam bir değerlendirme yapma imkânına sahibiz. Çün
kü, önceki görüşmelerde, «anarşi» denilen tehlikenin 
kaynaklarının tespiti, metotlarının, silahlarının ve 
güçlerinin tanınması, buna göre hedeflerin seçilmesi 
için yeterli zaman geçmemişti. Görev başındaki ko
mutanlara ve maiyetine yeterli sürenin tanınması ge
rekiyordu. Şimdi ise bu süre tanınmış ve dolmuştur; 
neler yapılabildiği, neler yapılamadığı ortaya çıkmış
tır. Onun için, yapılacak değerlendirme, hissi tesirler
den uzak kalınırsa, sağlam ve sıhhatli olacaktır; böyle 
bir değerlendirmenin sonunda sıkıyönetimin 2 ay 
daha uzatılmasına karar vermek kolaylaşacaktır. 

Değerli üyeler, hemen kaydetmek mecburiyetinde
yiz ki, sıkıyönetim, milletin kendisinden beklediği ne
ticeleri verememiştir; hatta milleti hayal kırıklığına 
uğratmış, duyulan büyük güven duygusu, yerini endi
şeye terk etmiştir. Bunun sorumluluğu elbette bu 
Hükümettedir, daha müşahhas ifadesiyle, Sayın Ece-
vİtHedir. Çünkü, Sayın Ecevit ülkenin her meselesini 
bir kenara bırakmış; mazot kuyrukları, ekilemeyen 
toprakları, biçilemeyen ürünleri, tüpgaz kuyruğunda 
bekleyen vatandaşları, işsizleri, kapanan fabrikaları, 
her ciddi meseleyi bir kenara bırakmış, anarşinin ger
çek kaynağı olan yandaşlarını sıkıyönetimden kur
tarmanın çabası içerisine girmiştir. 

Devlet, millet, vatan ve demokrasi düşmanlarına 
karşı ülkede sıkıyönetim ilan ediliyor. İktidarın başı, 
sıkıyönetime sebep olan ihanet çetelerini nasıl koru
yacağım telaşı ve endişesi içinde, elinden gelen her 
şeyi yapıyor. Böyle olunca, elbette, sıkıyönetim, he
define ulaşamaz, elbette milletin bekleyişlerini vere
mez; öyle de oldu. Sıkıyönetim komutanlarının ka
rarları, eşgüdüm yoluyla engellendi. Bir sıkıyönetim 
komutanı Pol - Der adlı anarşist bir polis teşkilatını 
kapatıyor; ama yayınladığı tebliğ eşgüdüme takılı
yor; icra edilemiyor, Aylarca sonra, pazarlık usulü, 
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öbür polis dernekleri de kapatılarak ve âdeta özür 
dileyen bir bildiri yayınlayarak, Pöl - Der'irı kapı
sına mühür vurulabiliyor; böylece de komutanın oto
ritesi ustaca, sinsice törpüleniyor. Bu durumu gören 
anarşist, cüret kazanıyor. Misali saymakla bitmeyen 
müdahaleler sonunda, Türkiye, bugünkü kanlı arena
da kan 'kaybetmeye devam ediyor. 

Cinayetlerin, soygun ve sabotajların, kanun ihlal
lerinin istatistiklerine baktığımız zaman, başta Ada
na, İstanbul, Tunceli, Ankara, Diyarbakır olmak üze
re, yurdun her tarafında artarak devam ettiğini görü
yoruz, 

Sıkıyönetim bölgelerinde altı aydan beri kanlı iha
net azalmamış, artmışsa, sıkıyönetimin nereye sürük
lendiğini görmek lazımdır. Mahkemelere yapılan gü
dümlü tayinler, eşgüdümlü müdahaleler, Truva atı 
gibi anarşistlerle beraber çalışan POL - DER'li sap
tırmalar ve hepsini bir orkestra şefi gibi yöneten Sa
yın Ecevit, sıkıyönetim idaresini, çalışamaz, yetkile
rini tam olarak kullanamaz hale sürüklemiştir. Onun 
için, a'kan kanların, kıyılan canların, tahrip edilen 
millet mallarının sorumlusu, umut re'klamlarıyla ik
tidar koltuğuna oturan Ecevit'in ta kendisidir. 

Sayın üyeler, söz buraya gelmişken, bir kısım sav
cı ve hâkimlerin tutumundan da bahsetmek isterim; 
çürikü, biz bu konu üzerinde başından beri ısrarla 
durduk; adalete gölge düşerse, ülkede hiçbir mesele 
halledilmez dedik. Bırakınız, sıkıyönetim mahkeme
lerinde hangi hâkim ve savcıların görev alacağına yet
kili kurullar karar versin, dedik; siz hangi maksatla 
bu seçime müdahale ediyorsunuz, dedik. İdeolojik 
hesaptan kendini kurtaramayan Sayın Ecevit bu yol
dan vazgeçmedi; ama söylediklerimizde ne kadar 
haklı olduğumuz ortaya çıktı. 

İstanbul'da 1 Mayıs ayaklanması oldu. Günlerce 
önce DİSK yöneticileri, Devlete kafa tutarak, «300 
bin kişilik hapishane hazırlayın» tehditlerini savura
rak, 4 milyon İstanbullunun 32 saat hapsolmasına 
sebep olarak, 1 Mayıs günü gösteri yaptılar. 

TİP adındaki, bölücülükten daha önce kapanmış 
bulunan komünist parti de, aynı şekilde sıkıyönetimi 
protesto etmek maksadıyla, sokağa çıkma yasağını 
dinlemedi, gösteri yürüyüşünde bulundu. Devleti, 
kanunu ve sıkıyönetim emirlerini dinlemeyen bu is
yancılara karşı İstanbul Sıkıyönetim Komutanının ta
kındığı kararlı tutum, bütün milletimizin içini ferah
lattı. Kanun hâkimi yetinin özlemini çöken, her tür
lü eşkiyalığa karşı Devleti arayan milletimizin yüre
ğine su serpti; ama, sonunda duruşmalar başladı ve 

hararlar verildi. Millet balktı ki, bu isyancılara 24, 18, 
8, 7 gün gibi son derece hayret uyandıran cezalar ve
rildi. Hani, Ceza Kanunundaki «Halkı isyana teşvik» 
maddesi; hani, 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşüne Muhalefet Kanunu?; hani, kışkırtıcılığı ve ka
nunsuzluğu suç sayan Ceza Kanunu maddeleri? Ne
rede duruyor?.. Bu sualler, milletimizin vicdanında 
bir sızı halinde durmaktadır. 

Devlete kafa tutan 1 Mayıs göstericisi isyancı kül-
hanbeylerine verilen 7-8 günlük cezalar, millet vic
danını sızlatmıştır; millet endişeye kapılmıştır. 

Söz, mahkemelere güdümlü getirilen bazı kişilere 
intikal etmişken, yine İstanbul Sıkıyönetim Mahkeme
sinin, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin Anayasaya aykırılığı iddiasıyla ilgili Ana-
yas'a Mahkemesine başvurması konusuna temas et
mek istiyorum. 

Milletimiz Parlamentodan kanuni tedbirler bekler
ken, Atatürk tarafından konulan ve ülke bütünlüğü
nü, hür demokratik rejimi, Devlet varlığını koruma
ya matuf tedbirlerin bir sıkıyönetim mahkemesi ta
rafından iptal ettirilmek istenmesi son derece düşün
dürücüdür. 

Devlete karşı isyan edenlerin birçoğunun yargılan
dığı 141 ve 142 nci maddeler Ceza Kanunundan çıka
rılırsa, komünizm ve vatan bölücülüğü zehirlerinin 
genç çocuklarımıza aşılanmasına k̂ arşı hangi tedbirle 
çıkacağız?.. Doğrusu, anlamak mümkün değildir. 

Bazı Batı ülkelerini örnek göstererek, «Hudutsuz 
fikir hürriyeti» diyenlerin asıl maksatlarının, ilke ola
rak fikir hürriyetini savunmak olmadığını, komünizme 
meşruiyyet kazandırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Çünkü, «Hudutsuz fikir hürriyeti» diyenler, «Faşizme 
ölüm; faşist işgallere son; devlet kurumlarını faşist iş
galden kurtarıyoruz» gibi safsatalarla, milletin genç
lerini birbirine kırdırdırtmakta, memurları kıyıma 
uğratmak oyunu oynamakta olduğunu çok iyi biliyo
ruz. 

Esasen her aksiyon, her eylem bir fikirden kay
naklanır. Devleti yıkma, vatanı ve milleti bölme, hür 
demokratik rejimi ortadan kaldırma, komünist dikta
törlüğünü kurma telkin ve eğitimleriyle şartlanan ki
şilerin, sonunda silaha sarılacakları, kan dökecekleri 
bellidir. 

Suçu, teşekkül halindeyken ortadan kaldırarak, kin 
ve düşmanlığı, kan akmasını önlemek varken, niçin 
kanlı kardeş kavgası ortamı kendi elleriyle hazırlan
mak isteniyor? Devleti yıkma, hürriyeteleri yok et
me hürriyeti diye bir anlayış, bizim milletimizin ge
leneklerinde, değerlerinde yoktur; bugünkü şartlan-
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mız ve Anayasamız çerçevesinde de bunları düşün
mek mümkün değildir. 

Sayın üyeler, mahkemeler adalet dağıtan kurumlar 
'olduğuna göre, buralarda vazife yapanların her tür
lü siyâsi, ideolojik ilişkilerden, ve suiistimal söylenti-
Üerın'den uzak kalması lazımdır. 

Başbakana sordum; «Ankara Sıkıyönetim Mahke-
'mesindeki bir hâkimin hanımı, Cumhuriyet Halk Par-
'tisinin kadın kollarının faal üyesi mi?» diye; «Eşiniz 
•Rahşan Hanımla Kıbrıs'a birlikte seyahat etti mi?» 
'diye; «CHP milletvekilleriyle sık sık herkesin gözü-
önünde yemek yediği, sik sık CHP Genel Merkeziyle 
telefon konuşması yaptığı doğru mu?» diye; ama hiç
birine cevap vermediler. Niçin bunların cevabı anında 
verilmiyor? Susmak, ikrafdan gelmez mi? Yoksa, Sa
yın Barbakan, tekzip edileceğinden mi korkuyor? 

Yine Başbakana sordum; «Adı geçen hâkimin, 
mahkeme kalemine gelen dosyaları esas numarası al
madan önce tetkik ederek, kendisinin bakacağı dosya
ları seçtiği doğru mu?» dedim; ama cevap veremedi. 

Bütün bunlar, adalet hakkında güven duygusunu 
Sarsmaktadır. 

Sayın üyeler, duyduğumuza göre, bazı sıkıyöne
tim komutanları, sıkıyönetim m alık emel erindeki böyle 
hakim ve savcıların değiştirilmesini talep etmişlerdir; 
'hatta bu talepler, yazılı ve mükerrefen yapıknışitır; 
ama Sayın Ecevit, bunların üzerine yatmayı çıkar yol 
saymıştır. Bunlar doğru mudur? Doğruysa, daha 26 
Aralık 1978 gününden itibaren bazı hâkim ve savcı
ların güdümlü şekilde tayin edildiğini, kanunlara ay
kırı olarak t'ayin edildiğini iddia eden Milliyetçi Ha
reket Partisinin bütün iddiaları belgelenmiyor mu? 

Sayın üyeler, Sıkıyönetim, POL - DER'İ kapattı 
ama, militanlarıyla birlikte çalışıyor. Sıkıyönetimin iş
leyişini ve milletimiz adına huzur verici başarılar elde 
etenesini engelleyen en mühim sebep, emniyet teşkila
tı içerisindeki POL - DER militanlarıdır. Bunlar, ciddi 
ölçüde emniyet camiasına hâkim durumdadırlar. Dev
letin hizmetinde şerefle görev yapmış, tecrübeli ve ka
nuna bağlı polisler iş yapamaz haldedir. 

POL - DER militanları, sıkıyönetim bölgelerinde 
çok aktif durumdadırlar. Bazı sıkıyönetim komutan
ları bunları aktif hizmetten çekmiş, yerine yenisini is
temiş; ama Hükümet, eskisini aratacak derecede yeni 
militanları seçerek göndermiş ve komutanları âdeta 
pişman etmiştir. 

POL - DER üzerinde fazla durmaya ihtiyaç yok
tur; çünkü, bu Meclis kürsüsünde çok dile getirildi. 
Özel mülkiyetin bulunması sebebiyle bu Devletin sö

mürücü bir düzene dayandığını, yıkılarak yerine özel 
mülkiyetin olmadığı bir düzene dayanan devletin ku
rulması gerektiğini, bunu sağlamak için de bütün de
mokratik dediği kuruluşlarla eylem birliği yapacakla
rını resmi yayın organlarında yazan POL - DER, 
DEV - GENÇ veya öteki anarşist kuruluşlardan fark
lı çalışmamaktadır. 

Polisin isyan etmesj gerektiğinden, Ceza Kanunu
nun 14-1 ve 142 nci maddelerinin, hâkim sınıfların çı
karını koruduğu için polisin bu yana karşı vaziyet al
ması gerektiğinden, polisin devletten yana değil, halk
tan yana olması gerektiğinden, düzeni değiştirmek 
için halk tabakalarını tahrik etmek gerektiğinden bah
seden ve bunları resmi yayın organlarında açıkça ya
zan, banka soyan, a'dam öldüren, hücre elemanı po
lis militanlarından sıkıyönetim yararlanamaz, aksine 
ıbüyük tertiplere, yanıltmalara ve saptırmalara maruz 
kalır. 

Polis, sıkıyönetimin temelini teşkil eder; çünkü 
istihbaratı alan o'dur, ilk tahkikatı yapan odur, icrada 
bulunan odur. Bunları yapan polis, sıkıyönetimin ba
şarı sebeplerinin başında gelir. 

Halbuki, kendilerine, «Devrimci polis» diyen bu 
militanlar, kendileri gibi olan anarşistleri nasıl yaka
layabilir, nasıl onlara sıkıntı verebilir, kendi fikirle
rinden olmayan vatandaşlara karşı tarafsız kalabilir 
mi? Asla. < 

İşkence, zulüm ve her türlü kanunsuzluk alabildi
ğine yapılmaktadır. Bu polis kılığmdaki militanlar 
öylesine azıtmıştır ki, geçenlerde Ankara'da bir sav
cıyı dövmüşler, nezarete atmışlardır. Olay son dere
ce üzücü ve endişe vericidir. Bir vatandaşın polis ta
rafından dövüldüğünü gören savcı müdahale ediyor. 
Sen misin bunu yapan?.. Saldırı hedefi oluyor. Hüvi
yetini göstererek, Savcı olduğunu söylüyor; arna «Biz 
savcı, mavcı anlamayız; dayağı yeyince görürsün» di-
yorîar ve savcı sürüklenerek yaka paça karakolda ne
zarete atılıyor, hırpalanıyor. Bir yolunu bulup kaçma
yı başarmasaydı, gece başına gelecekleri tahmin et
mek mümkün değildi. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, iki dakikanız 
var. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Savcı 
'kurtulduktan sonra durumu her yere bildiriyor; ama 
kimseden ses çıkmıyor. Adliye bu meseleyi haysiyet 
meselesi sayıyor da, ondan sonra muamele başlıyor. 
Düşününüz, vicdanlarınıza sesleniyorum; bir ülke
nin polisi, savcısını bile, hiç sebep yokken döver, onu 
nezarete atarsa; o ülkenin öteki insanları, insan hakla
rı bu zorbaların elinde ne hale gelir?. 
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«İşkenceler» diyoruz; en büyük insanlık suçundan 
söz ediyoruz; iktidarın başı Sayın Ecevit'in hiç sesi 
çıkmıyor. Hani, insan haklarının havarileri nereye 
gittiler? Sıkıyönetim bölgelerinde de işkence bütün 
şiddeti ile devam etmektedir; hem de Ankara'ca içiş
leri Bakanlığına bağlı seyyar işkence timleri kurul
muştur. Bu timler Türkiye'nin her yerine gönderil
mekte ve akıl alimaz yüz kızartıcı metotlarla işkence
ler yapmaktadır. Bizim anlayamadığımız bir husus da 
şudur: Ankara, sıkıyönetim bölgesi olduğuna göre, 
bütün emniyet kuvvetleri, Sıkıyönetim Komutanlığı
nın emrine girmiştir; ama bu işkence timleri, her ne
dense, Bakanlığın emrinde çalışmaktadır. Gerekirse 
Kahramanmaraş'a, gerekirse Bal'ikesir'e, gerekirse 
Adana'ya gider, orada işkence yapar. Eğer vatandaşa 
itiraf y apt ıram adıysa Ankara'ya getirilir, burada iş
lem tamamlanır. 

Korkunç manzaralarla karşılaşıyoruz. Geçenlerde 
bir vatandaşın ısrarı üzerine Emniyet Müdürlüğüne 
gittim. Nezaretteki bir vatandaşı getirdiler, gördük; 
her tarafı yara bere içerisinde; işkence görmüş, sar
mışlar. Savcılığa durumu intikal ettirdik ve 6 gün ra
por aldı. Ankara Emniyet Müdürü bunu biliyor; Sa
yın Bakan siz bilmiyor musunuz?.. 

İşkenceler konusunda Devletin hastanelerinden alı
nan raporlar, ciltler halinde, kitaplar halinde yayınla
nıyor; ilk cilt kitap 300 sayfaya varıyor.-Sayın Ecevit 
bu kitabı görerek utanmıyor mu? İşkence feryatları
nı tıkayabilir; ama, vicdanını nasıl susturabiliyor? 
Yoksa, vicdan denen mukaddes duygusu, ideolojik ma
ceranın kurbanı mı oldu? 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, süreniz bitti 
efendim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Bir iktidarın başı, işkenceci başlığını kendine la
yık görmüş ise, o kendisi için hiç rakip aramamalı
dır; kendi düşmanı kendisidir ve karanlık akıbetini 
kendi eliyle hazırlayacaktır. Nitekim, o günlerin are-
fesinde olduğumuzu, o POL - DER'li militanların ken
disine nasıl yardım edeceğini merak ediyoruz. Polis 
kılığına sokulmuş bu militanlar, zulmü o kadar artır
mışlardır ki, halkı isyan noktasına ulaştırmışlardır. 
Şu veya bu komünist fraksiyonu, şu veya bu kente 
hâkim kılmak için o bölgedeki vatandaşlara karakol
larda öylesine işkenceler yapılıyor ki, bunlar, Cum
hurbaşkanı dahil, her makama binlerce defa duyurul
muş; ama Sayın Başbakan buna kulak vermeyi, işine 
gelir görmemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, herkes anarşiye karşı oldu
ğunu söylüyor; güzel; soygunlara, çatışmalara, ci
nayetlere karşı olduğunu söylüyor, bu da güzel ama, 
n'için bunlar oluyor? Bu suali sorup, cevabını ala
mıyor. Türk Devleti, emperyalist olan komünizmin 
saldırısına uğramıştır. Vatan bölünmek, demokrasi 
ortadan kaldırılmak, Devlet ele geçirilmek isteniyor. 
Her cinayetin arkasında bu varsa, cinayetin ötesinde 
bir tehlike var demektir. Yoksa, dünya kurulduğundan 
beri insanlar arasında kavga ve ölüm vardır; o kına
nacak bir durumdur, onun cezası verilmelidir ama, 
Devleti yıkmak için banka soyanla, Devleti yıkmak 
için adam öldürenle, tarla kavgası yaparak adam öl
düren bir tutulamaz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Somuncu
oğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Anlaşıl
mıştır ki, Ecevit Hükümeti ile sıkıyönetimin bir arada 
yürümesi mümkün değildir; çünkü, komünist ve 
bölücü anarşi, iktidarın h'imayesiridedir; güç kazana
rak ilerliyor; ama son ümidimiz kahraman Türk Or
dusu yıpranmaya devam ediyor. Aşılabilir bir ted
bir olduğu anlatılmak isteniyor. Komşumuz olan bir 
devletin temsilcisi, «Türkiye'de çok kan akacak» de
di, «Komünizm Türkiye'ye gelecek» dedi ve Türki
ye için büyük bir tehlikenin kaynağını farkında olma
dan itiraf etti; ama Sayın İçişleri Bakanı hâlâ tehlike
yi sağda aramaya devam ediyor. Bu kafayı bu Mec
liste bir defa daha gördükten sonra, memleketin için
de bulunduğu ağır şartlarda Hükümeti, gerçekleri ve 
taşıdığı sorumluluğun idrakinden çok uzakta olduğu
nu bir defa daha müşahede etmekle derin bir üzüntü 
duyduğumuzu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Somuncu
oğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bakımdan ve yeni bir 
hükümetin kurulması söz konusu edildiği şu sıralar
da, eğer böyle bir hükümet kurulacaksa.. 

NECATİ CEBE (Balıkesir Milletvekili) — Mukbil 
Abay'a davrandığınız gibi davranın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Somuncuoğlu.. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — .. Ona da 
Devletin güvenliği ile ilgili geniş t'edbir alma imkânı
nı vermek düşüncesindeyiz. Bu düşüncelerin ışığı al
tında Parlamentoyu.. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Somuncuoğlu;. 
bir dakikanızı rica edeyim. 
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Ne buyuruyorsunuz Sayın Cebe? 
NECATİ CEBE (Balikesir Milletvekili) — Mukbil 

Abay'a davrandığınız gibi davranın; süre çoktan geç
ti. 

BAŞKAN — Herkese adil davranıyorum, burada 
adil bir Başkan var. Siz beni idare edemezsiniz, otu
runuz yerinize. 

Size bir uyarı cezası veriyorum. 
NECATİ CEBE (Balikesir Milletvekili) — Teşek

kür ederim uyarınıza. 
BAŞKAN — Oturunuz yerinize; siz kendi vazife

nizi yapınız her şeyden evvel; oturunuz yerinize. 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu duy

gu ve düşüncelerin ışığı altında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyelerini Milliyetçi Hareket Par
tisi Gruibu adına saygıyla selamlıyorum. (AP ve MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür dderim Sayın Somuncuoğ-
lu. 

Milli Selâmet Partisi Gruibu adına Sayın Oğuzhan 
Asilfürk; buyurunuz efendim. •, 

Görüşme süreniz 20 dakikadır Sayın Asiltürk. 
MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 

(Ankara Milletvekili) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri, değerli senatörler; 

Bugün Örfi idarenin üçündü defa uzatılması tek
lifi karşısırida, Milli Selâmet Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyelerini selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, anarşik hadiselerin bu Hü
kümet zamanında çok büyük bir artış göstermesi üze
rine, muhalefette iken sıkıyönetime karşı çıkan Cum
huriyet Halk Partisi sıkıyönetimsiz bu ülkeyi idare 
edemeyeceğini kabul ve itiraf ederek, örfi idare ilan 
etmiştir. 13 ilde ilan edilen bu örfi idareye Milli Se
lâmet Partisi olarak lehte oy kullanmıştık; ancak, Hü
kümeti de ikaz ederek, sıkıyönetimin geçici olduğunu, 
iktidarların memleketi örfi idaresiz yönetmesi gerek
tiği gerçeğini ifade ıetmiş, uyarmıştık, Ayrıca, sıkı
yönetim ilan edilen yerlerin de isabetle seçilmediğini 
ifaıd etmiştik; tasvibi mümkün olmayan kabine içi 
hesaplarla hareket edildiğini ifade etmiştik. Nitekim, 
örfi idare, ilk İki aylık tatbikatta, sadece Hükümetin 
yanlış tutum ve müdahaleleri neticesinde istenilen he
deflere ulaşamamıştır. Birinci defa uzatılma isteğine 
bütün bu mülahazaları ve yanlış tutumları ortaya koy
duktan sonra bir fırsat ve imkân daha tanımak üzere 
ve Silahlı Kuvvetlerİm'izin giriştiği bazı operasyonla-
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rın neticelerinin alınmasını beklemek bakımından bir 
defa daha lehte oy kullanmıştık. Ancak, görüldü ki, 
iktidar, emniyet ve asayişi sağlamak için tedbir al
mak yerine, tam tersine, bakanlıklarda, icraatı, ma
lum bazı derneklerin eline teslim . etmiştir. Böylece, 
iktidar, anarşiyi önlemeyi ikinci plana atmış, kendi 
yandaşlarını tatmin etmeyi esas almıştır. Bu kürsü
den resmi belgelerle, birtakım kimseleri, «bunlar bi
zim mihtanlarımızdır» diyerek, parti antetli kâğıtlar
la, teşkilatın resmi mühürleriyle tayin ettirildiği is
pat edilmiştir. Arkadan, anarşi, bomba, dinamit.. Mil
let kamplara ayrılıyor; yetkili bakanlar gelip, bura
da bizimle beraber aynı şikâyeti yapıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, örfi idareye rağmen anar
şinin ardı arkası kesİîmemiştir. Bazı resimi görevlilere 
anarşinin azaldığına dair beyanatlar verdirerek, rad
yo ve televizyon haber bültenlerimde bunları yayınlat
makla anarşi önlenmiş olmaz. Bugün Türkiye'nin asıl 
meselesi, iktidarın aczi ve beceriksizliğildir. Her gün 
bir üyesinin Başbakana üftimaton verdiğ bir iktidara 
iktidar denmez. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tarafından, Tür
kiye'nin, içine yuvarlandığı kötü durumu fark eden 
iktidar partisi üyeleri bir bir ayrılmaktadırlar. İstifa 
edenler sadece milletvekilleri değildir; bu iktidara vü
cut veren bakanlar, da artık işin yürü yemeyeceğini 
görerek birbirinin arkası sıra istifa etmektedirler. Sa
yın Başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan 
başka TürkiyeMe herkes, hatta Cumhuriyet Halk Par
tisi teşkilatları dahi durumun kötüye gittiğini gör
mektedirler. 

İktidar, Mecliste çoğunluğu kaybetmiştir; fiilen ik
tidarın meşru gücü olan Millet Meclislinde azınlıkta
dır. Tek başına ne Meclisi toplayabilir, ne de Meclis
ten, muhalefetin izin vermediği herhangi bir icraatı 
yapabilir. İktidar, düşmemek için Meclisten kaçmak
tadır. Bu ne kadar devam edebilecektir? 

Sayın Başbakanın, «Durumumuz düzelecek; Ame
rika kesenin ağzını açtı, açıyor» demesi sadece kendi 
Grubunu tatmin etmek içindir. Kaldı ki, bu Hükü
met, birbuçük yıldır, «Yardım aldı, alacak» diye mil
leti oylamaktadır. Kıbrıs'ta taviz karşılığı yardım ya
pılacaksa, buna yardım denmez; bu politikaya say
gın dış politika da denmez. (MSP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Türkiye'ye mal satan dış müessese ve firmalar sı
kıntıya girdiler, paraları ödenmedi; şimdi Türkiye'ye 
yardım adı altında o müessese ve firmaların paraları 
ödenecek. Tek dolar dahi Merkez Bankamızın kasa-
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larına girmeyecek. Bize gönderilecek olan, bu bbrçla-
• rin "mahsup faturalarından başkası değildir; kimse 
kendini aldatmasın. 

İşsizlik had safhadadır. Pahalılık bilhassa darge-
İirlileri yakıp kavurmaktadır, fiyatlar hergün artmakta, 
temel ihtiyaç maddeleri bulunamamaktadır Bu gidiş 
sosyal partlamalara sebep olalbilir. 

Anarşi her gün yeni canlara kıymakta, yavruları
mız genç yaşında hayatlarını kaybetmekte, çocuklar 
yetim kalmaktadır. Hükümet bu acı hakikatleri gö
remediği gibi, her şeyin yolunda gittiğini zannetmek
te, âdeta hayal aleminde yaşamaktadır. 

Kesin inancımızı ifade edeyim; bu Hükümetle Tür
kiye'nin hiçbir meselesini çözmek mümkün değildir. 
Bu iktidarın yapısı, bu iktidarın kendi iç yapısı, ev
vela bu işe müsait değildir. 

Bu iktidarın bir bakanı hakkında Gensoru veril
miştir, yolsuzluk iddiası vardır, doğrudur veya de
ğildir; ancak Meclisten kaçarak tatile ulaşmak, yol
suzluk iddiasını sırtında taşıyarak seçimlere gitmek 
kazanç mı getirir, kayıp mı getirir, iyi hesap 'etmek 
gerekir. 

«Bu iktidarın dayandığı grup, bu Gensorunun gö
rüşülmesini engellerken, bu iktidarın içerisinde bir 
Başbakan Yardımcısı, şifre ile valiliklere gümrükler
den 283 adet traktörün kaybolduğunu, yok olduğunu, 
bunun tahkilk edilmesi gerektiğini bildirmektedir; bu 
bir tenakuzdur değerli arkadaşlarım. 

Bu Hükümet hadiselerin önünde sürüklenmekte
dir, iktidar fiilen yoktur; sadece bir iktidar görüntü 
vardır. 

Mecliste ekseriyeti kaybeden, Meclisi dahi toplama 
gücünden mahrum bir Hükümetin görüntüsünde yar
dımcı olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini bu ikti
darın yanlış zihniyetinin idaresinde yıpratmak doğru 
^değildir. 

Bu iktidar, taraflı hareket etmektedir. Tarafsız ol
duğu iddialarının aksine, bu iktidar, taraflıdır ve anar
şik hadiselere sebep olanlardan bir gruba sempati ile 
davranmaktadır. Tarafsız ve adil bir iktidarın elinde 
büyük hizmet imkânları olan sıkıyönetim başarısını 
iktidar engellediği için, Milli Selâmet Partisi olarak, 
uzatma İsteğine menfi oy kullanacağımızı arz eder 
Yüce Parlamentoyu saygı ile selamlarım. (MSP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına Sayın Niyazi Unsal, buyurunuz 

efen'didn. v 
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CELAL YARDIMCI (İstanbul Milletvekili) — 
Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yardımcı. 
CELAL YARDIMCI (İstanbul Milletvekili) — 

Muhterem Başkan, Milli Birlik adına konuşan Sayın 
Gürsoytrak, zabıtlara geçen aynen şu ifadeyi kullan
mıştır: «Şerefli mahkemeler, eski iktidarı mahkûm 
etti. 27 Mayıs, Türk Milletinin haklarını, uygarlık yo
lunda, Atatürk yolunda ilerlemesine musallat olmuş 
olan hasta zihniyetleri, sömürenleri, ökse otlarım mil
letin hayatından koparıp atmak için yapıldı» dediler. 

Gürsoytrak'ın söylediği' bu ithamlar içinde ben
deniz de vardır. Ben bugün Büyük Türk Milletinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesiyim; mil
letin iradesiyle gelmiş bir üyesiyim. 

Bu itibarla, mademki, bu sözler Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin zabıtlarına geçmiştir; bu hakkımı 
kullanarak söz rica ediyorum. Bu konuşmayı yapar
ken milletin ve Meclisin bana verdiği vakarımı mu
hafaza edeceğim emin olmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, zabıtları getirtip tet
kik edeyim, gereğini yerine getireceğim efendim. 

Sayın Unsal, görüşme süreniz 10 dakikadır, bu
yurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (C. Senatosu Erzincan Üyesi) 
— Sayın Başkan, şu anda saat 19.45 efendim. 

Türkiye Büyük Millet M'eclisinin değerli üyeleri, 
dokuz senedir, ülkemiz, dinmeyen bir sarsıntının için
dedir; kısa aralarla sarsıntı dinse de kesilmedi; her 
gün yeni bir olayla etkinliğini sürdürerek karşımızda 
duruyor. Arka arkaya uzattığımız sıkıyönetim uygu
lamaları ülkemizde süren bu sarsıntının doğal sonu
cudur. Bizce, ülkemizde süren bu sarsıntı, sıkıyönetim 
uygulamalarıyla belli ölçüde dinebilir, ama kesilmez. 
Bizdeki sıkıyönetim, bizdeki sarsıntı önemli yönetsel 
ve yapısal değişiklerle kesilebilir, durabilir. 

İçinde bulunduğumuz ortamda Hükümet, bekledi
ğimiz yapısal ve yönetsel değişikliğe henüz geçmiş de
ğildir. Gördüğümüz kadarıyla, Hükümetin yapısal 
ve yönetsel değişikliklere geçmemesinde bugünkü mu
halefetin payı büyüktür. 

Sayın üyeler, ülkemizi bu hale geetirenler bugün 
hep beraber muhalefettedir. Toplumun çektiği sıkın
tıların büyük sorumlusu onlardır. 

Beyler, bizdeki muhalefetin özelliği varadır, ağır 
sorumluluğu vardır. Bizdeki muhalefet, ülke yöneti
minde 30 yıllık sorumluluğu olan muhalefettir. Ülke
mizi sıkıyönetim ortamına iten muhalefettir, borç 
batağına batıran muhalefettir. Daha açık söyleyeyim, 
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sıkıyönetimlik birtakım suçlular bugün Mecliste mu
halefettedir. Bu Hükümetin büyük eksiği, böyle bir 
muhalefetin yaptıklarını bugüne kadar ele almamasın-
dadır. Bu Hükümetin ve halkın büyük talihsizliği, 
böylesine sorumsuz bir muhalefetle karşı karşıya bu-
lunmasındadır. 

Dikkat ediyorsanız, bir süredir radyo ve te
levizyon haberlerinde karalama ile yakalama ha
berleri birbirini izliyor. Hükümete karşı karalama ha
berlerini muhalefette bulunan birtakım sorumsuzlar 
sürdürüyor. Hükümet ise muhalefetteki bu sorumsuz
ların kurbanı olan gençleri topluyor. Her gün, grup 
grup, dizi dizi genç içeri giriyor; silalhlar yakalanı
yor, kanıtlar bulunuyor; ama nedense bu silahları 
gençlere verenler, yurda sokanlar, gençleri bu eylem
lere itenler hiç, ama hiç yakalanmıyor.. (AP sırala
rından gürültüler) 

Sayın Başkan, ben mi.. 
BAŞKAN — Devam ediniz efendim, devam edi

niz. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Neyi devam ede

yim? Onlar kessin, ben.. 
BAŞKAN — Efendim, siz devam ediniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — .. Ve büyük bir 
umursamazlıkla susuyor. Sıkıyönetim bölgesindeki 
«Ordu Haberalima Örgütleri »nin topladığı bilgiler ile 
bizim MİT'çilerin verdiği bilgiler her nedense birbirini 
tutmuyor ve şimdi gerçek suçlular, dokunulmazlık 
zırhına bürünmüş, karşımızda konuşuyor ve televiz
yonlarda her gün, gözümüzün içine baka baka, hal
kı suç işlemeye, Hükümete güçlük çıkarmaya teşvik 
ediyor. 

Dün Demirel diyor ki. «Hükümet, Meclisten kaç
mıştır» (AP sıralarından «Doğru, doğru» sesleri) 
«Kaçsa da elimizden kurtulamaz.» 

Doğru, doğru, belki de Hükümet, Demirel'in ve 
Demirel yandaşı sermayenin düzenlediği oyunlardan 
kurtulamaz, ama ya Demirel, ama ya Demirel, De-
mirel'e yandaşlık yapanlar nasıl kurtulacaktır halkın 
elinden? 

BAŞKAN — Sayın Unsal, zatıâliniz, sıkıyönetim 
tezkeresi üzerinde şahsınız adına söz aldınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben de sıkıyöne
tim üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Sıkıyönetim üzerinde konuşmuyor
sunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — sıkıyönetimin ne
denleri üzerinde konuşuyorum. 
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BAŞKAN — Sizi sadede davet ediyorum, sıkıyö
netim üzerinde konuşmaya davet ediyorum. Aksi tak
dirde sözünüzü keserim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben, sıkıyöneti
min nedenleri üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Aksi takdirde sözünüzü keserim Sa
yın Unsal. Lütfen Sıkıyönetim üzerinde konuşun. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Beyler, «Cumhu
riyet Halk Partisi Meclisten kaçmıştır» derken insan 
biraz düşünür. «Bunları söylersem acaba bana ne der
ler» der. Cumhuriyet Halk Partisinin 'Meclise bir gün 
gelmemesi kaçmaksa, birilerini korumaksa, Adalet 
Partisinin böylesi kaçmalardan tabanları patlamıştır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz Mec
listen kaçmışız; siz Türkiye'den kaçtınız. Yeğen Yah
ya Demirel nerede? (CHP sıralarından alkışlar, AP 
sıralarından gürültüler) Kaçmak bizim işimiz değil, 
yeğenlerin işidir. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal.. 
İRFAN BİNAY (Çanakkale Milletvekili) — Sa

yın Başkan, sıkıyönetimle ilgisi ne bu konuşmanın? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakikanızı 

rica edeyim efendim. 
Sayın Unsal.. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Siz suçlu üreten 

partisiniz, biz suçlu yakalayan partiyiz. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Unsal, sözünü

zü kestim, bir dakika" dinleyiniz beni.. (Gürültüler) 
Oturunuz efendim, lütfen oturunuz efendim. Mec

lisi ben idare ediyorum, lütfen oturunuz. 
Sayın Unsal, siz.. (AP sıralarından gürültüler) 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Anlaşıldı, kız

dıklarına göre çok güzel konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakikanızı rica ede

yim. 
Sayın Unsal, yazılarınızı, daha önce hazırladığınız 

yazıyı Başkanlığın okuması diye bir usul yok. Onun 
için ne konuşacağınızı daha evvel bilemiyoruz. Fakat 
konuştuklarınız gündemle, mevzu ile ilgili değilse der
hal sözünüzü keserim. Tekrar, son defa hatırlatıyo
rum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, ben 
sıkıyönetim.. 

BAŞKAN — Ben zatıâlinize sıkıyönetim üzerin
de söz verdim. Siz sıkıyönetim üzerinde konuşmuyor
sunuz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben sıkıyönetim 
üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen sıkıyönetim üzerinde konuşu
nuz. 
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NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın üyeler, Ece-
vit Hükümetinin yakalattığı suçlu ve zanlı sayısı 15 
bini aşmıştır. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak Milletvekili) — 
Doktora, doktora. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu suçluların hep
si Demirel döneminin malıdır. Bu suçluların çoğu 
cephe hükümetlerinin eseridir, kurbanıdır. 

Sayın üyeler, Ecevit Hükümetinin.. (AP sıraların
dan «Sıkıyönetimle ne alakası var?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen dinleye
lim. Sayın milletvekilleri, takip edemiyorum konuş
tuklarını, lütfen. 

Devam ediniz Sayın Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın üyeler, Ece
vit Hükümetinin eyleme katılan suçluları arka arka
ya yakalatmasını, özellikle eylemleri suç kanatlarıyla 
ortaya çıkarmasını takdirle ve şükranla karşılıyoruz. 
Ne var ki, bunları bu eylemlere itenler, bugüne ka
dar.. 

ATIF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) — Bu 
yalanlar sizi kurtarmayacak. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir Milletvekili) — 
Yağcı, yağcı seni. 

BAŞKAN — Lütfen susalım sayın milletvekilleri. 
Devam edin Sayın Unsal. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Acele etmeyin, 4 

ay sonra Erzincan'da durumunuzu göreceğiz. Sizi si
lindir gibi eze eze geleceğim, silindir gibi. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, bu seçim konuşması mı? 

BAŞKAN — Karşılıklı cevap vermeyiniz efendim, 
lütfen devam ediniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir Milletvekili) — 
Yağcılık yapma. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Balkan, 
«Yağcılık yapma» diye söylüyor, ben onun cevabını 
veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, 2 dakikanız kaldı. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Niye efendim, 
ben daha başlamadım ki? Saatim var burada. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, 2 dakikanız kaldı, ben 
saat tutuyorum. Devam ediniz, 2 dakikanız kaldı, 
lütfen 2 dakikada bitiriniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Gürültüden ko
nuşamıyorum ki, benim daha vaktim var, ben konuş
madım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim siz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ne var ki, bun* 
lan bu eylemlere itenleri bugüne kadar ele almaması, 
açığa çıkarmamasını bir türlü anlayamıyoruz. Hükü
met henüz bu aşamaya gelmemişse, bu bir eksikliktir. 
Bunu tamamlamasını bekliyoruz. Herkesin kartını 
açık oynama zamanı gelmiştir. Ölü ve olay sayısına 
baktığımız zaman Türkiye bir iç savaşın içindedir. 
Türkiye'deki bir parti başkanının davranışları, Al
manya'da arka arkaya Alman Parlamentosunun konu
su oluyor konu her türlü tartışmanın gündemine gi
riyor, ama bizde bu eylemlerin sahipleri bir türlü gün
deme girmiyor. 

Beyler, Türkiye'de konuşan suçlular var, korunan, 
kollanan suçlular var, dokunulmazlığı olan suçlular 
var, (AP sıralarından «Sensin» sesleri) Türkiye'de 
çaldıklarını yurt dışında yiyenler var. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— 2 defa ikaz ettiniz Sayın Başkan, lütfen görevinizi 
yapınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bunların hiçbiri, 
her nedense sıkıyönetim gündemine girmiyor. Dün 
Hükümeti 846 milyar Türk Lirası dış borçla devre
denler, bugün vicdanlara sesleniyor; dizi dizi yolsuz
luk dosyalarının üzerinde yatanlar, bizden hesap sor
maya hazırlanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen bağlayınız, müd
detiniz bitti. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Beyler, bugün
lerde halkımız ciddi ölçüde yaşam sıkıntısı çekiyor. 
Hükümet bu sıkıntıyı atlatmak için çırpınıp duruyor. 
Ülkeyi bu duruma itenler ise.. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müddetiniz bitti efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (C. Senatosu Eskişehir Üyesi) 
— Sayın Başkan, sekiz defa ikaz ettiniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözümü kesmek istiyorsan.. 

2 dakika var dediniz şimdi. 

BAŞKAN — 2 dakika bitti efendim, bağlayınız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Benim saatim 

önümde, 5 dakikam var daha. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Meclisi siz idare etmi

yorsunuz, ben idare ediyorum. Sözünüzü bağlayınız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

sözümü kesmek istiyorsanız, lütfen kesin. 
BAŞKAN — Bağlamazsanız keseceğim tabii. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) —Rica ederim. 
BAŞKAN — Evet, lütfen bağlayınız. 

— 290 — 
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Yazdığınız yazıyı okumak mecburiyetinde değil
siniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ülkeyi bu orta
ma itenler ise, yaptıkları azmış gibi, yeniden iktidara 
gelmeye, işbaşına gelmeye hazırlanıyor. (AP sıraların
dan gürültüler) 

Bana öyle geliyor ki, bu sorumsuzluk böyle de
vam ederse, biraz daha sürerse, ülkenin 19 ili değil, 
tümü sılkıyönetim altına gider. 

ÖZER YILMAZ (Bursa Milletvekili) — Sen de 
içeri girersin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu nedenle, De-
mirel dün viddan sahiplerine sesleniyor, ben de ken
dilerine sesleniyorum: «Sorumsuzlar, biraz susunuz.» 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir Milletvekili) — 
Hassiktir lan, orospu çocuğu!.. (AP sıralarından şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen bağlayınız efen
dim. Lütfen bağlayınız, sözünzü keseceğim. (AP sı
ralarından gürültüler) 

'NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sonuçta Ecevit 
Hükümetine devrettiğiniz Devletin haline bakınız: 
224 bankaya, 98 bin yabancı firmaya, aklınıza gelen 
gelmeyen her devlete borçlu devlet,. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, sözünüzü kestim efen
dim, sözünüzü kestim. Lütfen ininiz, lütfen kürsüyü 
terk ediniz efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Daha vaktim dol
madı efendim, sözlerimi bağlayayım. (AP sıraların
dan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Evet, 14 dakika oldu, sözünüzü kes
tim, sizi kaç defa ikaz ettim. Lütfen.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Son sözümü söy
leyeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen kürsüyü terk ediniz. (AP 
sıralarından gürültüler) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Daha zamanım 
dolmadı, 2 -dakika var. 

BAŞKAN — Meclisi ben idare ediyorum efendim, 
14 dakika oldu, sözünüzü bağlayın. Son söz olarak ve
riyorum. Son bir cümle ile lütfen bağlayınız. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın üyeler, bü
yük paralarla, bu sıkıyönetim döneminde büyük para
larla çarşaf çarşaf bildiriler yayınlayanlar, Hükümeti 
yıkmaya hazırlanıyor; ama üzerlerinde pul bildiri bu
lunduran gençler içeri tıkılıyor. Böyle yönetimin, 
böyle düzenin bence sıkısı da, gevşeği de batsın, yı
kılsın. 

TURAN KOCAL (İstanbul Milletvekili) — Yuh!. 
(MHP sıralarından «Yuh olsun sana» sesleri) 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Vicdanlara ses
lenerek bu yıkılışı durduramazısınız. Vicdanlara sesle
nerek elimizden kurtulamazsınız. (AP sıralarından gü
rültüler, CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 da'kikadır efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜ

NEŞ <C. Senatosu Sakarya Üyesi) — ' 
İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 

Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim Sayın 
Bakan. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Anayasal düzenle kurulmuş olan bir 
Meclisin huzurunda bu düzenden, Anayasadan bah
sederek, «Yıkılsın bu düzen» demiştir, bunu açık se
çik olarak söylemiştir. Lütfen vazifenizi yapınız. 

•BAŞKAN — Sayın Ka'bafdayı, öyle bir şeyi ben 
duyamadım gürültüden, ama zabıtlara bakacağım 
efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya Milletvekili) — 
Lütfen zabıtları tetkik ediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Sayın Kabadayı, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Battal, bir önerge verdiniz.. 
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — 

Sayın Bakandan önce bana söz vereceğinizi ifade 
buyurdunuz, şimdi Sayın Bakana söz veriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Battal, Sayın Bakandan rica 
edeyim, siz yerinizden önergenizi izah etmek için bir 
şey sormak istiyorsunuz zannediyorum; Sıkıyönetim 
'Kararnamesinin teknik özelliğiyle ilgili bir hususu. 
Nedir bu husus?.. Sorunuz, Sayın Bakan cevap ver
sinler. Nedir? 

ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — 
Sesim kısık, müsaade ederseniz kürsüden 2 dakikada 
anlatayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden ifade ediniz. 
ŞENER BATTAL (Konya Milletvekili) — 

Sayın Başkan, kararnamede «Her türlü durum ve 
olasılıklara karşı» ifadesi var. Tatlbik atçıların bana 
İfade ettiğine göre, burada «Savaş hali hariç» diye pa
rantez içinde bir cümle olmazsa, bu böyle anlaşılır, 
olabilir; ama o cümle konmazsa, tatbikatta 1402 
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sayılı Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrası gereğin
ce, savaş halinde askeri mahkemelerin sıkıyönetim 
yetkilerinin olabileceği gibi maddeler, Askeri Ceza 
Kanununun, savaş halinde beş yıllık ceza, müebbet 
veya idam olarak değişen maddeleri yürürlükte ka
lır. Hükümetin niyeti elbette bu değil. Ama hukuki 
metinler sarih, açık, net olmalıdır. 

Bunu zabıtlara geçirmek için ifade etmeyi vazife 
Isaydım. Hele Hükümet şurada ifade ederken, paran
tez içinde, «Her türlü durum ve olasılıklara karşı» iba
resinden sonra «Savaş hali hariç» cümlesi vardır der
se, şu işi tatbikatçılara daha iyi vermiş oluruz. Bana 
tatbikatçılar rica ettiler, ben de size arz ediyorum. 

BAŞKAN —'Teşekkür ederim Sayın Battal. Bu 
konuda Sayın Bakan gerekli açıklamayı yapar zanne
diyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
[ÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

Sayın Battal'ın değindiği konudan başlamak isti
yorum. Gerçekten, kastedilen savaş hali değildir. An
cak, bir önceki kararımızda da bu metin aynen mev
cuttur. Bu nedenle aynı metin önümüze gelmiştir. 
Kuşkusuz, savaş hali için Yüce- Meclisimizin ayrıca 
karar alması gerekir; ayrı bir prosedürü vardır. O pro
sedür yerine getirilmediği sürece savaş hali söz konu
su olamaz. Ancak zabıtlara geçmesi açısından şunu 
ifade e temek istiyorum ki, metinde kastedilen, savaş 
hali dışındaki hallerdir, 124 ncü maddede belirlenen. 

Değerli arkadaşlarım, sayın sözcülerin konuşma
larından bir kısmına kısaca değinmek istiyorum. Sıkı
yönetimden yararlanarak sıkı yönetimsiz bir dönem 
için hazırlık yapmayı ana ilke edindik. Bu dönem için
de iç güvenlik örgütümüzü, polisimizi, jandarmamızı 
bugünkü koşullara göre donatmak, eğitmek, sayısal 
açıdan geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle ilk konuş
mamda arz etmeye çalıştığım gibi, yeni polis memur
ları yetiştirmek için kurslar, okullar düzenledik. Eği
timin niteliğini bugünkü koşullara göre geliştirdik. 
Araç, gereç ve teknik donanım açısından yeni ola
naklar sağladık, sağlamaya çalışıyoruz. Haber alma 
konusunda yeni okullar da açarak noksanımızı gider
meye çlışıyoruz. 

-Sayın üyeler, dernekler konusu, özellikle polis ör
gütümüzdeki dernekler konusu her fırsatta bu kürsü
ye getirilmiştir. Çeşitli zamanlarda polis dernekleriy
le ilgili düşüncelerimizi sunmaya çalıştık. Sayın Asil-
türk de konuşmasında derneklerden şikâyetçi oldu
lar. Ancak Sayın Asiltürk'ün İçişleri Bakanlığı yaptığı 

dönemde bu dernekler vardı, özellikle çok şikâyetçi 
oldukları Pol - Der vardı. Bugün benim elimdeki ya
salar, o zaman da yürürlükte idiler. 

Ne yaptıklarını, ne yapabildiklerini hepimiz bili
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu kabul ediyorum: Po
lisi militanlardan arındırımalıyız; sağ militandan da, 
sol militandan da. 

Polisi militandan arındırmalıyız. Ama bu, polisin 
çalışma koşulları konusunda sesini kesmek, soluğu
nu kesmek anlamına gelmez. Hele onu 657 sayılı Ya
sanın içinde tuttuğunuz sürece, bu yasada da memur 
dernekleri kurma hakkı bulunduğu sürece İçişleri 
Bakanına ne derseniz deyiniz, idari bir tasarrufla baş
kasını yapma olanağı yoktur. 

Şimdi Yüce Heyetinizden istirhamım şudur: Pake
ti sevk ettik. Adalet Komisyonundan geçti, İçişleri 
Komisyonundan geçti. İçişleri Komisyonundan, maa
lesef çok yeni geçti. Bu, Bakanlık olarak bizim kusu
rumuz değil. Adalet Komisyonunda Sayın Başkanın 
bize yaptığı yardıma teşekkür etmek İstiyorum. 

EMİN ATİF ŞOHOĞLU (Denizli Milletvekili) 
— Dinleyelim de o kanunları çıkaralım. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Çok memnun oluruz, bu kanunun çıka
rılmasında bize yardımcı olursanız, 

Değerli arkadaşlarım, bu yasa, sadece dernek ko
nusunu değil, ayrıca şiddet eylemleri bakımından 
yöneticilerin ihtiyaç duydukları yeni önlemleri de 
getirmektedir. Bu nedenle, öyle sanıyorum ki, tüm 
siya;si partiler bu paketin çıkarılmasında yarar göre
ceklerdir, elbirliği yapacaklardır. 

Sayın Kıratlıoğlu, imtihanlar sırasında olay çık
mamasının başarı olarak görülmesinin yanlış olduğu
nu, özellikle bunu Hükümetin başarısı olarak gör
menin yanlış olduğunu, bunu Ordunun bir başarısı 
olarak -değerlendirmek gerektiğini buyurdular. 

Kuşkusuz Ordumuz, bugün iç güvenlik kuvvetle
rine en içten, en yakın yardımı yapmaktadır, onu 
desteklemektedir. Zaten 5442 sayılı İller idaresi Yasa
sı da bunu gerekli kılar. Sıkıştığı anda, olay ihtimali 
belirdiği anda, olay çıktığı an'da yöneticiler, askeri 
kuvvetlerden, Ordudan yardım talep ederler. Kaldı 
ki, imtihan yapılan il sayısı 35tir, sıkıyönetim ilan 
edilmiş olan il sayısı 19'ldur. 19 ilin hepsinde de im
tihan yapılmadı. Sıkıyönetim dışındaki imtihan yapı
lan, üniversite giriş imtihanı yapılan illerde olay çık-
maması için, kabul etmemiz gerekir ki, yönetici ar
kadaşlarımız, güvenlik kuvvetleri etkin tedbirler al
mışlardır. Yönetici arkadaşlarımız da, güvenlik görev-
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lileri de hepimizin görevlisidir; Hükümetin değildir, j 
Devletindir. Onların bir haşarıyıdır aynı zamanda, Or- I 
dunun da başar ısıldır aynı zamanda. Onlara da, «Ba- I 
sardınız, iyi ettiniz, sizi kutlarım» demeyi, çok gör- I 
mememiz gerekir. I 

Değerli arkadaşlarım, ben iddiasız bir insanım, sı- I 
radan bir insanım, belki hepinizden sonra ben geli
rim. (AP sıralarından gülüşmeler) I 

Sayın Kıratlıoğlu, «Kendisinden daha yetenekli- I 
lerine orasını devredip gidecektir» dedi. Hiç tasa de- I 
ğil, hiç tasa değil, gönlümle beraber vermeye hazırım, I 
yeter ki, şu terörün, şu şiddetin üstesinden gelelim. I 
Yüce Meclisin huzurunda söz veriyorum: Benden I 
sonra kim içişleri Bakanı olursa olsun, beni göreve I 
çağırdığı an emrinde olacağım. Şiddet olayları konu
su, terör konusu, hepimizi aşan bir konudur değer- I 
li arkadaşlarım; Devlete yöneliktir, demokrasimize I 
yöneliktir, Cumhuriyet ilkelerine yöneliktir. (AP sıra
larından «Doğru, doğru; Bravo» sesleri) Daha yete- V 
neklisirte veririm, yeter ki o hallolsun, mesele benim- I 
ki değil. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Şunu, yine şunu açık kalplilikle söylüyorum ki, 
yan tutmamak için elimden gelen özeni gösteriyorum, I 
göstertmeye çalışıyorum.. (AP sıralarından «Doğru» I 
sesleri) Allah var ya, gösteriyorum, göstermiyorsun I 
derseniz, başka şey söyleyemem. 

Size ilk konuşmamda sunmaya çalıştım; yakala
nan örgütleri sundum. Sizin döneminizde o kadar çok I 
örgüt yakalanmadı değerli arkadaşlarım, yakalanma
dı. (AP sıralarından gürültüler) 

Efendim, kuruluş tarihleri de elimizde. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi Sayın Kıratlıoğlu bir 

şey daha buyurdular: «Anarşinin duracağına inanan- I 
lara gülerim» dediler. Mümkündür. Yalnız bu tür id
dialar en çok şiddet eylemcilerini cesaretlendirmek- I 
tedir. 

Simidi, yakaladıklarımızdan bir kısmı şöyle demek
tedir: «Benim sıkıntım 1981 yılına kadardır. 1981 'e ka
dar gizlenefbilirsem, nasıl olsa bugünkü Hükümet yıkı
lacak, gelecek hükümet de af çıkaracak, biz kurtula
cağız.» bu bir. I 

«Bu Hükümet nasıl olsa ayakta duramayacak; ge
lecek olanlar da bizi affedecek» Bu iki. 

Şimdi.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu Milletvekili) — 

Atatürk'ün 100 ncü ölüm yıldönümü ha!. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Evet, bu umudu verirseniz, bu, terörü 
şiddetleridir ir. (AP sıralarından gürültüler) J 
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Sayın Sohıuncuoğlu'nun bahsettiği bir savcı ko
nusu var. Çok kısaca değineyim. Gerçekten üzücü bir 
olaydır. Telsizleri o gün bizzat izleme olanağı buldum. 
Bir ekip, «Önümüzden bir araba kaçıyor» diye mer
keze bildirdi. Merkez takip etmelerini söyledi. Anka
ra'nın sokaklarında bir takip başladı. Devamlı telsiz 
anonslanyla veriliyor. 

Nihayet, arabayı bir yerde durdurdular, tçerideki-
ler şiddet eylemcisi olabilir; çıkar çıkmaz ateş edebi
lir, onları vurabilir. Polis, önünde bir süredir kaçan 
hır arabayı durdurmuş ve içindekilerin ne olduğunu 
anlamak zorunda. 

Bu arada, içindekilere sorarken, onlarla ilgili araş
tırmayı yaparken, o civardaki bir evin bahçesinde, pi-
jamaiıyla meşgul olmakta olan bir zat ki bu, sayın 
savcı yardımcısı imiş geliyor polise, «Sız vatandaşa 
niye eziyet ediyorsunuz? Bunu yapmaya ne hakkınız 
var? Siz kim oluyorsunuz? Siz zaten böylesiniz» gibi 
sözler söylüyor. Polisin o andaki ruh haletini takdir
lerinizle sunuyorum. Polis de, «Sen kim oluyorsun?» 
diyor. (CHP sıralarından, «Pijamayla» sesleri) Pija
mayla. 

«Savcıyım.» diyor. «Göster kimliğini» diyorlar. 
Arkadaşlar, bana inanırsanız, kimliğini derhal gös

teremediğini ben telsizden anladım. Çocuğunu eve 
gönderdi, getirdi. Bu arada savcının kaçtığı, kurtul
duğu söz konusu değil. Savcı arabaya bindi, merkeze 
gitti. Bu, bir olaydır; polisin dikkatsizliği vardır. Bu 
olaydaki polislere işten el çektirdim. 

Değerli arkadaşlarım, öyle sanıyorum ki, demokra
side bir şeye özen göstermek gerekir; o da, kurumlan 
korumaktır, demokrasinin müesseselerini yıpratma-
maktır. 

Şimdi, Sayın Somuncuoğlu bazı askeri yargıçlarla 
ilgili olarak bazı sızlanmalarda bulundular. Ben hak
lı ya da haksız olduğunu yargılamak durumunda de
ğilim; ama yargı müessesesine, yargı erkine toz kon
durmamamız gerekir, onu korumamız gerekir, onu 
ayakta tutmamız gerekir. Düşünün ki, bir hâkim ya 
'da savcı, sizden, ya da bizden bir milletvekiliyle otu
rup, yemek yediyse, konuştuysa, bu onun için bir na-
kisa olmamalıdır. Ben de adliyecilikten geldim, o ca
miada çok değerli arkadaşlarım var. Ben artık onlar
la bir araya gelemeyecek miyim? Ben artık onlarla otu
rup, yemek yiyemeyecek miyim? Böyle bir şey yaptı
ğımız zaman, bu onların yan tuttuğu anlamına mı 
gelir? 

Polis içinde aynı şeyi söylemek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu polis, bizim polisimiz. 

Eksiğini, gediğini düzelteceğiz, militanlardan arındı-
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racağız, noksanlarını tamamlayacağız ve demokrasi
mizi ona korutacağız. Onu müessese olarak ayakta 
tutalım. «İşkenceci, zalim..» Bunlar, bu müesseseyi 
yıpratır. Bunlara gerek yok. Bunları elbirliği ile ayık-
lamalıyız. 

ÖMER NACİ BOZKURT (C. Senatosu Gümüş
hane Üyesi) — Aksini yapıyorsunuz ama. 

İÇİŞLERİ BAKAN HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarımı, Sayın Kıratlıoğ-
lu'nun çok kişisel bir konudaki merakını gidermek 
için - yani öyle olsa da, böyle olsa da mesele değiş
mez - kendilerinin de müsamahasına sığınarak bir ce
vap arz etmek istiyorum. Çünkü Nallıhan'ca hiç bu
lunduklarını sanmıyorum. Bu haberi mutlaka kendi
lerine biri getirmiştir. 

Tabii önemli olan gelen haberleri bir doğruluk tes
tinden geçirmektir. Ben Nallıhan'da savcılık yaptım. 
Savcılık yaptığım süre içinde yaptığım hiçbir hareke
tin utanılacak bir hareket olduğunu sanmıyorum. 

O söylediğiniz 6 ncı Filo'yu protesto :etme hare
ketini ben yaptığımı kesin olarak hatırlamıyorum. Sav
cı olarak böyle bir hareketi yapacak natürde değilim, 
savcı olarak bunu yapacak natürde değilim; ama şöy
le bir kanıt var sizin lehinize, 6 ncı Filo Nallıhan'a 
hiç gelmedi. Onu benden biliyorsanız değil; orada de
niz yok. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'BAHRİ DAĞDAŞ (Kars Milletvekili) — Sayın 

Başkan, bir soru sormak istiyorum. 
(BAŞKAN — Sayın Dağdaş, sual sorma müessese

si kanun müzakeresinldedir, bu konularda sual sorma 
müessesesi yoktur efendim. 

Teşekkür ederim. 

Yayın Yardımcı, Sayın Gürteoytrak'ın konuşma
sıyla ilgili tutanağı getirttim. Hakikaten içinde sizin de 
bulunduğunuz bir gruba sataşma vardır. Sizin şah
sınızı da ilgilendirdiği için, o konuda size söz veriyo
rum. 

Buyurunuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Yardımcı, eminim ki, başka bir sataşmaya 

imkân vermeyeceksiniz. 
Teşekkür ederim. 
CELAL YARDIMCI (İstanbul Milletvekili) — 

Çok muhterem Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin muhterem üyeleri; 

Burada huzurunuza maruzatta bulunmak istedi
ğim husus eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin za
bıtlarına geçmeseydi, geçer giderdim. Çünkü, bu is

natların, bu iddiaların, bu iftiraların cevabını tarih 
vermiştir, tescil etmiştir;, millet vermiştir, tescil et
miştir ve onun için zaten biz buradayız. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Ancak, müsaade buyurun, ben tecavüzkar konuş
mam ve lütfen - benim de her zamanki tabirimle -
tekerleğime taş koymayın, bırakınız, fikirlerimi be
ğenirsiniz, tasvip edersiniz veya etmezsiniz, takdirle
rinize hürmet ederim; ama müsaade edin konuşayım. 
Bir tarihi hadiseyi tescil ediyoruz. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara Milletvekili) — Biz 
dinliyoruz efendim, siz grubunuza Söyleyin. 

BAŞKAN — Devam eldiniz Sayın Yardımcı. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Suphi Gürsioytrak konuşmasında, biraz 
evvel Muhterem Başkandan da söz istediğim zaman 
ifade ettiğim gibi, «Türk Milletinin haklarını, uygar
lık yolunda, Atatürk yolunda ilerlemesine musallat 
olmuş hasta zihniyetleri, sömürenleri, (tarih size ver
miştir cevabını şimdi ben veriyorum) ökseleri söküp 
atmak için harekete geçtik» diyorlar.. 

NEJAT SARLICALI (C. Senatosu Balıkesir Üye
si) — Anayasanın verdiği bir hak o, sana ne?.. 

BAŞKAN — Oturduğunuz yerden hatibe müdaha
le etmeyiniz Sayın Sarlıcalı, lütfen efendim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Siz Türk Mil
letinin bu haklarına musallat olmuş tecavüzleri orta
dan kaldırmak için harekete geçmediniz. Siz, bir dar
be ile köklü bir devleti yıktınız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Ondan sonra kanun kurucusu yeri
ne geçip, o devletin yöneticilerinin aleyhine düzmece 
bir mahkeme kurdunuz. (CHP ve MBG sıralarından 
sıralara vurmalar) 

Ondan sonra, o mahkemede, o mahkemeye Mec
lis yerine geçip itham edici bir genel kurul kararı 
çıkardınız. (CHP ve MBG sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, yeni sataşmalara 
meydan vermeyiniz lütfen efendim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ve ondan 
sonra.. 

ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum Milletvekili) — Sayın 
Başkan, mahkemeler şaihsi değildir, Türk milletinin 
mahkemesidir o, nasıl konuşuyor. 

BAŞKAN — Siz oturunuz efendim, siz oturunuz. 
Mahkemelerin hakkım ben korurum, siz korumazsı
nız yalnız. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ben mahke-
ler hakkında konuşuyorum. 
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BAŞKAN — Siz oturunuz yerinize efendim, de
ğerlendirme herkesin; herkesin değerlendirmesi bu. 
Milletvekilinin söz hakkı var. 

EMANULLAH ÇELEBİ (C. Senatosu Tabii Üye
si) — Senin gibi Başkanı Allah kahretsin!. 

BAŞKAN — Teessüf ederim Beyefendi. Anaya
sadan bahseden bir insan, b'ir Meclis Üyesi, Meclis 
Başkanına, «Seni Allah kahretsin» diyor, diyebiliyor. 
Bu adamın zihniyetini huzurunuzda teşhir ediyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) Nasıl olur da bir Meclis 
Başkanına «Allah seni kahretsin» diydbiliyofsunuz? 
Ben Meclisin tüm iradesiyle seçilmiş bir Başkanım. 
(AP ve OHP sıralarından gürültüler) 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (C. Senatosu Tabii 
Üyesi) — Anayasanın başlangıcı vardır, onu oku. 
Seni biz affettiğimiz için buradasın!.. 

.BAŞKAN — Yerinize oturunuz efendim. Sayın 
üyeler lütfen yerlerinize oturunuz. 

OELÂL YARDIMCI (Devamla) — Siz affetme
diniz, millet verdi o hakkı, millet. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (C. Senatosu Tabii 
Üyesi) — Biz affettik sizi, biz affettik. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — O hakkı mil
let verdi. Siz o milletin temsilcileri olarak bu hakkı 
verdiniz. 

'BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz efendim. 
Sayın Yardımcı, siz şahsınıza sataşma bahanesiyle 

söz aldınız. Lütfen o konu içinde kalınız efendim. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Nasıl bir it

ham ile.. 
BAŞKAN — Mevzuu dağıtmayınız efendim. 
CELÂL YARDİMCİ: (Devamla) — Onun cevabı

nı veriyorum efendim. Hakkı yoktur bu kürsüde bun
ları söylemeye. Büyük Millet Meclisinin zabıtlarına 
böyle geçirmeye hakkı yoktur. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, biz, birbirimizi it
ham ederek bir noktaya varamayız eferidim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Ben müdafaa
mı yaipıyorum. Ben haklan söylüyorum. 

Şimdi 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, lütfen bağlayınız 

efendim. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Başkanım, 

ben konuşmadım ki bağlıyayım. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, şahsınıza vaki.. 
CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Şimdi, söy

lemek istediğim şudur: Böylece ben Suphi Gürsoytrak' 
m temsil ettiği zihniyete söylüyorum. Hem darbeci 
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oldular, hem davacı, hem şahit hem de hâkim oldu
lar. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, o sizin değerlendir
meniz; ama o konu tarihe intikal etmiştir. Lütfen, si
zin kendinize vak'i.. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Böylesine 
tavsif ettiğim bir mahkemede dahi. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, lütfen beni dinleyi
niz Sayın Yardımcı.. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — .. Suphi Gür-
soytrak'ın iddia ve isnatları yoktur. 

BAŞKAN — Sözünüzü keseceğim Sayın Yardımcı. 
.Sayın Yardımcı, sizin şahsınıza yapılan sataşma 

dolayısıyla size söz verdim. Konuyu genişleterek, Ana
yasaya geçmiş bazı konularda tartışma konusu açma
yalım ve yeni sataşmalara olanak vermeyelim. Lütfen 
bağlayınız efendim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Reis Beyefen
di, iddia nasıl?.. «Türk Milletinin haklarını korumak, 
Atatürk yolunda ilerlemesine musallat olmuş zihni-
•yetleri, sömürüleri, ökseleri söktük» diyor. Anlı
yorum, şimdi konuşturmak istemiyofsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — O halde şunu 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, lütfen otu
runuz. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Gürsoytrak' 
in isnat ettiği, Türk Milletinin haklarını, uygarlık yo
lunda, Atatürk yolunda ilerlemesine musallat olmuş 
hasta zihniyetler, sömürüler, ökse otları bizzat onların 
uhdesinde bütün kemaliyle kalacaktır ve kalmaya de
vam edecektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SUPHİ KARAMAN (C. Senatosu Tabii Üyesi) 
—• Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 

SUPHİ KARAMAN (C. Senatosu Tabii Üyesi) 
— Sayın Başkan, Sayın Yardımcıya, «İçerisinde bu
lunduğumuz bir gruba sataşma vardır» diye söz ver
diniz. Ben de bir tarihi olayın içerisindeyim ve bu ta
rihi olayın grubuna sataşma yapıldı. Çok kısa olarak, 
3-4 dakikalık söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, siz de buyuru
nuz. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın Milletvekilleri, lütfen oturunuz efendim, 
lütfen oturunuz. (AP ve CHP sıralarından ayağa kalk
malar, sıra kapaklarına vurmalar) 
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MEHMET HALİT DAĞLI (Adana Milletvekili) ı 
— Sayın Başkan, belinde talbanca Var. (Gürültüler) I 

'BAŞKAN — Tezahürata gerek yok efendim, lüt- I 
fen oturunuz. I 

SUPHİ KARAMAN (C. Senatosu Tabii Üyesi) 
— Tabanca var diyor. (AP ve CHP sıralarıridan aya- I 
ğa kalkmalar) I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen oturunuz. I 
Sayın Suphi Karaman, sizden rica ediyorum, çok I 

kısa. (Gürültüler) 
SUPHİ KARAMAN (DeVamla) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri. I 
(AP sıralarından sürekli sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen oturunuz, her 
üyenin konuşma hakkı var. (AP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

Sayın üyeler, sayın üyeler, lütfen susunuz. (Gürül
tüler) 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Katil sensin 
sen.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın grup yöneticileri, sayın İdare I 
Amirleri, çok istirham edeceğim, müzakerelerin so- I 
nuna geldiğimiz şu dakikada lütfen arkadaşları sü
kûnete getiriniz. (Gürültüler) I 

Sayın yöneticiler, sayın İdare Amirleri, lütfen.. 
(Gürültüler) 

Sayın yöneticiler, yardımcı olunuz ' Başkanlığa. 
(AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler) 

Sayın yöneticiler, sayın grup başkanVekilleri, sa- I 
ym idare Amirleri, lütfen yardımcı olunuz. (Gürül
tüler) 

Sayın üyeler, lütfen yerlerinizi alınız. (Gürültü- I 
ler) 

Sayın Grup yöneticileri.. I 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

bana bir arkadaş şu sıradan «Ulan» diye hitap ediyor, I 
yüz defa iade ediyorum kendisine, yüz defa iade edi- I 
yorum. (AP sıralarından gürültüler) Biz, bize «Ulan» 
diyenlerin seviyesine düşmeyiz. (Gürültüler) I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konuşmaları dinleme- j 
miz mürnkün değil. I 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana Milletvekili) 
— Seni konuşturmayız, sen konuşamazsın. I 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, Sayın Dağlı, lütfen otu
run. I 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bu kürsüden 
biraz sonra tarih konuşacak, onu göreceksiniz; ta- I 
rıh konuşacak burada, göreceksiniz.. (AP sıralarından I 
gürültüler). I 

— 296 

20 . 6 . 1979 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, yasalarımıza 
göre her üyenin kürsüde konuşma hakkı vardır, lüt
fen buna saygılı olalım. (AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Karaman, rica edeceğim, birkaç kelime ile.. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

közlerimi başlamadan bitirmek istiyorum. (AP sıra
larından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar). 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) Böyle yaparsa
nız kürsüden inmeyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen dinleyelim. 
Sayın Karaman, siz devam ediniz efendim. (AP sı

ralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar.) 
Sayın üyeler.. 
Sayın yöneticiler, lütfen bize yardımcı olunuz. 
Sayın Karaman, deVam ediriiz efendim. Siz konu

şunuz efendim, lütfen. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Arkadaşlar, 

sadece Anayasanın başlangıcını okuyacağım size.. 
(AP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vur
malar). 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — «Tarihi bo
yunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetler için sa
vaşmış olan.. (AP sıralarından gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar, (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri Ve alkışlar) 

Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla 
meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan 
Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde, milli gurur ve ülkü
ler etrafında toplayan ve milletimizi, dünya milletleri, 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak 
milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve.. (AP 
sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesinin, Milli Mü
cadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Dev
rimlerine bağlılığın tam şuuruna sah'ip olarak.. (AP) 
sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar, 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sos
yal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi ve* teminat altına almayı mümkün kıla
cak demokratik hukuk devletini bütün hukuki ve sos
yal temeller'iyle kurmak için; 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından 
hazırlanan bu Anayasayı kabul ve ilan ve onu, asıl 
teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
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yer aldığı inancı ile, hürriyete, adalete ve fazilete 
âşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet eder.» 
(AP sıralarından sıra kapaklarına sürekli vurmalar) 

Arkadaşlar, bu Anayasayı, yemin eden herkes, bu 
başlangıcı da kabul etmiştir. (CHP sıralarından ayakta 
alkışlar, AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Karaman. 
Son söz olarak Sayın Cizrelioğlu, buyurunuz efen

dim. 
Sayın Cizrelioğlu, görüşme süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
SELÂHATTİN CİZRELİOĞLU (C. Senatosu 

Diyarbakır Üyesi) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Örfi idare hakkında 
konuşmak üzere huzurunuzda bulunduğum bu anda 
sözlerime başlarken hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi bir müddet önce ilan 
edilip bilahara uzatılması ve kapsamının genişletilme
si suretiyle devam edegelen genişletilmiş uzatmalı ör
fi idarenin 2 ay daha uzatılması hususu görüşülmek
tedir. 

Güçlü hükümetlerin harp hali dışında, değil ilanı
nı, hatta düşüncesini bile zait addettikleri örfi idareye 
bir hükümet, ya eleştirileri karşısında, nazarları baş
ka noktalara çekebilmek veya hadiselerin üstesinden 
gelememe durumunda, kendini askeri yardımla takvi
yeye ihtiyaç hissettiği için başvurur. 

Bir hükümet, harp hali dışında mümkün olduğu 
nispette örfi idare ilanına gitmemelidir. Zira örfi ida
re ve uygulaması ne kadar yumuşak ve kurallara uy
gun olursa olsun, özgürlükleri kısıtlar, yaşla kuruyu 
beraber yakar ve sadece bu yönleriyle dahi hükümeti 
de orduyu da yıpratır. 

Dikkat edilirse hemen her dönemde hükümetler, 
«komünizm, faşizm geliyor; rejim tehlikede; Kürt 
devleti kuruluyor; bölücülük var; devlet batıyor» gi
bi sloganlara sarılarak örfi idare ilanına gitmişlerdir. 

Her halde kabul edilir ki, güçlüklerle kurulmuş 
bu Devlet batmaz, batırılamaz. Demokrasiyi benim
semiş bu millet demokrasiden uzaklaştırılamaz ve 
millet istemedikçe komünizmi de faşizmi de hiçbir 
kuvvet bu millete kabul ettiremez. Ancak, bir ülkede 
huzur, emniyet ve güvenden yoksun kalınırsa, hayat 
pahalılığı çekilmez hale gelirse, orta tabaka erir, yok 
olursa, zengin fakir arasında uçurum meydana gelir
se, buna rağmen siyasi partiler kısır çekişmelerine de
vam ederlerse ve bütün bunlardan bir gün millet 
usanç ve gına getirirse, işte o zaman, korkunun ecele 
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faydası olmaz misali komünizmin de, faşizmin de gel
mesine hiçbir kuvvet engel olamaz. 

Kürt Devletine gelince : 
Ayda birkaç devletin kurulduğu görülen bu dün

yada, senelerden beri öncü misali, ha kuruldu, ha ku
rulacak diye söylenegelen bu devlet her halde süper
lerin süperi bir devlet olacak ki, kuruluş hazırlıkları 
çok uzun sürmektedir. 

Sayın üyeler, Türkiye'de bölücülük var mıdır, yok 
mudur?... Bunun üzerine samimiyetle eğilmek lazım
dır, Türkiye'de bölücülük vardır ve bu Doğu ve Gü
neydoğuda değil; fakat Türkiye'nin batısındaki kem 
söz, acı dil, yıkıcı kalem ve sakim zihniyetli kimseler 
tarafından; «Doğu ve Güneydoğudakiler Kürt, Zaza; 
Kuzeydekiler Laz, Gürcü; Güneydekiler Arap, Fellah; 
ortadakiler Çerkez, Arnavut ve Tatardırlar» denilerek, 
öteden beri yapılmış, yapılmakta ve daha da yapılacak 
gibi görünmektedir. 

Bölücüleri, Doğu ve Güneydoğunun vatanın bü
tünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine kanıyla, 
canıyla gönülden bağlı, saf, temiz ve mert insanları 
arasında boşuna aramak yerine, onlarla alay eder, 
hakaret eder şekilde «sen susun, sen busun» demiş 
ve diyen, Batıdaki fikri perişanlık ve zihni teşevvüş 
içinde bulunanlar arasında aramak lazımdır. 

Doğu ve Güneydoğunun temiz evlatları genellikle 
etnik gruplar meselesini esas suç ve günah, kendileri
ne Türkçeyi öğretmemiş devlet ve hükümetlerine o!?n 
dil ve lehçelerini şaka ve alay konusu yaparak, «Sen 
Kurtsun» diyen, askerlik, okul ve resmi daire, arka
daş ve görevlilerinden öğrenmişler ve öğrenmektedir
ler. 

Şu hususu kesin olarak vuzuha kavuşturmak lazım
dır : Türkiye'de etnik gruplar var mıdır, yok mudur? 
Eğer Türkiye'de etnik gruplar yoktur, herkes Türk'tür 
deniyorsa, o zaman kimsenin kimseye «sen busun, sen 
susun» demeye hakkı yoktur ve olamaz. 

Eğer bir ulus, çeşitli etnik gruplardan meydana ge
lir, Türk Ulusu da, Türk Ulusu içinde de etnik grup
lar vardır deniyorsa, o zaman bir kimsenin ben, şu 
veya bu etnik grupdanım demesi normaldir ve Parla
mentoda da her teknik gruba mensup üye vardı, var
dır, var olacaktır hususlarını yadırgamamak gerekir. 

Sayın üyeler, her Türk vatandaşının nüfus tezke
resinde TC yazdığına, Türkiye'de hemen herkesin kö
keni Orta Asya'ya dayandığına ve asırlar boyu cereyan 
eden akınlar, göçler ve evlenmelerle, ırklar, gruplar 
birbirlerine oldukça karışmış bulunduklarına göre, sa
dece kendilerini Türk sananların, Türkçülük tekelcile
rinin, Türklük kıstasları nedir? (Alkışlar.) 
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Eğer kıstas, ulusuna, vatanının bütünlüğüne, mil
li birlik ve beraberliğe inanç ve bağlılık ise, Doğu ve 
Güneydoğunun insanları bunun sayısız örneklerini 
vermişlerdir. Eğer kıstas, Türkiye'nin Batısında dün
yaya gelmiş olmak ise, o zaman kıstası bu olanlara 
sorulur : «Size eba ecdat Batıda mıydınız? Yoksa 
Türkiye'nin doğusundan, kuzeyinden, güneyinden, or
tasından oralara gitmiş temiz kimselerin ahfadı mı
sınız?» (CHP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Kıstası bu olanlara, sadece kendilerini Türk sa
nanlara göre, bir kimsenin, her gün «Ben Türküm» 
demesi, hatta ömrünü vatana, millete hasr ve vakfet
mesi dahi bir şey değiştirmemektedir. 

Türkçülüğün babası, Atatürk'ün fikir hocası, 
Cumhuriyet Halk Partisi altı okunun mucidi Merhum 
Ziya Gökalp, bazı çevrelerce halen Kürt bilinmekte
dir. 

«İstanbul'un işgalinde Karagün» adlı yazısı ile, 
işgal kuvvetlerini yeren Merhum Süleyman Nazif'e 
Kürt denmektedir. Niçin? Çünkü her ikisi de Güney
doğuludur, Diyarbakırlıdır. 

Bu Devletin kurucularından olup, Devletin Bakan, 
Başbakan ve Devlet Başkanlığında bulunan Rahmetli 
İsmet Paşa'ya, sağlığında olduğu gibi, bugün de bazı 
ağızlar, hâlâ Kürt demektedir. Niçin? Güneydoğulu 
olduğu için. 

Görülüyor ki, Türklüğü kendi inhisarlarında gören
ler, sadece kendini Türk sananlar için, doğum yerine 
göre bakış şekli sabittir, değişmiyor. İşte, asıl bölü
cülük budur arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

let manzarasındadır. İşsizlik, yokluk, halkı her gün 
biraz daha kemirmektedir. Geçmişte olduğu gibi 
bugün de oralarda devlet askerlik şubesi, vergi tah
sildarı, jandarma dipçiğidir. 

Doğu ve Güneydoğu ekonomik, sosyal, kültürel 
ve de siyasal eşitlik, denge istiyor. Genellikle sürgün 
ve bölgeye karşı şartlanmış veya şartlandırılmış yö
netici ve memur değil; fakat müşfik, müsamahakâr, 
anlayışlı, bölgeyi ve insanlarını içten seven yönetici 
ve memur istiyor, Horgörü değil hoşgörü, üvey ev
lat değil öz evlat muamelesi, örfi idare değil hizmet
ler, fabrikalar istiyor. (MSP ve AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın üyeler, Türkiye'nin bugün içinde bulun
duğu, milleti her gün biraz daha huzur, emniyet ve 
güvenden uzaklaştıran ve pahalılık, yoklar ve kuyruk
larla çetin bir yaşam sıkıntısı içine sokan ortam 
ve ekonomik darboğazlardan, bir taraftan «enkaz», 
diğer taraftan «bu Hükümet mutlaka gitmelidir» 
edebiyat ve sloganlarıyla kolay kolay çıkamayacağı 
aşikârdın Halbuki Türkiye problemlerini zor da ol
sa halledebilir, yeter ki gerçekçi olunsun, samimi olun
sun. Bütün siyasi partiler bu memleketin partileridir
ler. Partilerin içindeki insanlar bu milletin evlatlarıdır
lar. Partiler arasındaki fark memlekete, millete hiz
met yarışında görüş farkıdır. Bu itibarla hiçbir par
ti kendisini daha çok memleket sever veya diğerlerini 
kendisinden daha az vatansever görmemelidir. De
mokrasilerde iktidarların el değiştirmesi tabiidir. Bu
gün iktidar olan yarın muhalefet, bugün muhalefette 
olan yarın iktidar olabilir. Bunun içindir ki, ikti
dar bir gün yine muhalefette olabileceğini, muhale
fet ise bir gün yine iktidara gelebileceğini unut
maz ve daima düşünürse, bir taraftan iktidar ve mu
halefet diyalog ve münasebetleri o nispette kuru
lur, gelişir. Diğer taraftan, muhalefetteyken ölçü
süz, bol vaatlerden sakınmak ve iktidara gelindiğin
de, muhalefette iken söylenenleri yerine getirebil
mek de o nispette kolay ve rahat olur. En güzel 
politika doğruluktur. Bugün iktidar ve muhalefet de 
gayet iyi biliyorlar ki, Türkiye, içinde bulunduğu 
ekonomik darboğazlardan bugün için kendi imkân
ları ile çıkabilecek durumda değildir. Dış parasal 
yardımlar gerekmektedir. 

Yine iktidar ve muhalefet de çok iyi biliyorlar 
ki, bilhassa bugünkü dünyada devletlerarası dostluk
lar, çıkarlar esasına dayanır ve hiçbir devlet, bir 
diğerine hatır, gönül, kara kaş, ela göz için yardım
da bulunmaz, şartlar ileri sürer. 

Sayın üyeler; Doğu ve Güneydoğu, halkında bö
lücülük yoktur. Bütün söylentiler, iddialar asılsız
dır, tahriktir, tertiptir. Doğu ve Güneydoğunun in
sanları vatanının bütünlüğüne, milli birlik ve bera
berliğe o kadar bağlıdırlar ki, senelerden beri maruz 
kaldıkları ihmal, itham, sürgün, idam gadr ve zu
lümlere rağmen bu bağlılıklarında zerre kadar bir 
gevşeme, bir sarsılma meydana gelmemiştir arkadaş
lar. 

Yeter artık, insaf edilsin, Doğu ve Güneydoğu
nun insanlarının geri kalmışlık ve ihmal edilmişliği 
kader sayıp, rıza göstererek ses çıkarmaması maksadı
na matuf itham, sert tedbirler ve şedit yönetim sis
teminden vazgeçilerek, Doğu ve Güneydoğunun 
sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal sorunlarına sami
miyet ve ciddiyetle eğilinsin. 

Doğu ve Güneydoğu, çoğunlukla yol, su, elektrik 
gibi hizmetlerden mahrumdur. Sosyal yaşantısı sefa- I 
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Bu durumda iktidara düşen, bir taraftan mesele
yi, gerçeklerin söylenmesinden hoşlanan, gizlenmesin
den üzüntü duyan, millete açıkça anlatmak, bir ta
raftan yardım alırken azami avantaj, asgari dezavan
taj içine girebilmek, bir taraftan da ilerisi için şimdiden 
tüm kaynakları seferber etmektir. 

Muhalefete düşen ise, kendi iktidarı döneminde 
^mesele eleştirilmiştir düşüncesinden, üzüntüsünden sıv 
rılarak meseleyi istismara gitmemektir. Siyasi partiler, 
oy ve seçim düşünce ve endişesinden kendilerini kur 
tarıp memleket ve milletin problemleri üzerine sı•• 
mimiyetle eğilmelidirler. Kabul edilmelidir ki, her 
ne pahasına olursa olsun iktidarda kalayım, her ne 
pahasına olursa olsun iktidara geleyim, istek ve dü
şüncesinden kaynaklanan siyasi çekişmelerden müs
pet sonuçlar hâsıl olmaz ve bundan millet de partiler 
de zarar görürler. 

Türkiye bugün bu görüntüdedir. Durum her ba
kımdan açık ve ortada; gidiş her gün biraz daha 
darboğazlara giriştir. Siyasi partilerin değişik kilo, 
fizyonomi ve hitabete sahip sayın genel başkanları oy 
için, seçim için her gün birbirlerini en ağır şekilde 
itham etmekle durumu her yönüyle daha da ağırlaş
tırmaktadırlar. Bu durumda görev, siyasi partilerin 
muhterem gruplarına düşmektedir. Muhterem gruplar 
karar ve murakabe organı oldukları düşüncesinden ha
reketle genel başkan ve yöneticilerini oy ve seçim 
düşüncesine dayanan kısır çekişmelerin Ötesinde ola
rak, memleket ve milletin problemlerine ciddiyetle 
eğilme çizgisine çekme durum, yetki ve sorumluluğu 
içindedirler. 

Millet eziliyor, ülke gittikçe çıkmazlara giriyor; 
yazıktır vatana, günahtır millete. Hükümetin başarılı 
olmasını ve başarılı olarak devam etmesini temenni 
ile sözlerime son verirken, hepinizi tekraren say
gıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Cizrelioğ-
lu. 

Sayın üyeler, görüşmeler tamamlanmıştır, Başba
kanlık tezkeresini tekrar okuttuktan sonra, oylarını
za sunacağım. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son iki ayda sıkıyönetimin Mardin, Diyarbakır 
ve Siirt illerinde uzatılmasını gerektiren anarşik olay
ların bulunmadığı açıktır. Bu illerde sıkıyönetimin 
ilan edilmemesini ve sıkıyönetim alanı dışı bırakıl

ması için, önergemizin Türkiye Büyük Millet Meclisin
de okutulması ve gereğini arz ederiz. 

Mardin Milletvekili Mardin Milletvekili 
Apdulkadir Timurağaoğlu Nurettin Yılmaz 
Diyarbakır Milletvekili Mardin Milletvekili 

Yaşar Göçmen Fehim Adak 
Malatya Milletvekili 

Recai Kutan 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Birleşik Toplantı İçtü

züğümüzün 26 ncı maddesine göre, sıkıyönetimin gö
rüşmeleri sırasında, yalnız sürenin kısaltılması hakkın
da önerge verilebilir. Sıkıyönetimin kaldırılması hak
kındaki önergeler, sıkıyönetim üzerindeki müzakere
ler karara bağlandıktan sonra Meclis Başkanlığına in
tikal eder. Meclis Başkanlığı, bu önergeleri yine İç
tüzüğümüzün 26 ncı maddesine göre, bir hafta için
de işleme koyar. Bu sebeple okunan önergeyi işleme 
koymuyorum. 

Oylamanın açık oy şeklinde yapılması hakkındada 
iki tane önerge var; önce Başbakanlık tezkeresini tek
rar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24'. 4 . 1979 günlü ve 188-2/02278 sayılı ya

zılarımız. 

1. 26 . 12 . 1978 günlü ve 7/16947 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ilan edilip Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 26 . 12 . 1978 günlü ve 518 sayılı kararıyla 
onaylanmış ve son olarak 25 . 4 . 1979 günlü ve 521 
sayılı Kararıyla da iki ay süre ile uzatılması kabul 
edilmiş bulunan sıkıyönetimin Adana, Ankara, Bingöl, 
Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kah
ramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde 
yeniden, 

2. 24 .- 4 . 1979 günlü ve 7/17408 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararı ile Adıyaman, Diyarbakır, Hak
kâri, Mardin, Siirt ve Tunceli illeri sınırları içinde ilan 
edilip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 . 4 . 1979 
günlü ve 520 sayılı Kararıyla onaylanmış bulunan sıkı
yönetimin, 

Anayasanın 124 ncü maddesinde öngörülen her 
türlü durum ve olasılıklara karşı (26 . 6 . 1979 Salı 
günü saat O7.00'den geçerli olarak) iki ay süreyle uza
tılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması 
Bakanlar Kurulunca 19 . 6 . 1979 gününde uygun 
görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamanın açık oy 
şeklinde yapılmasına ait önergeleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sıkıyönetimin 19 ilde 2 ay daha uzatılması ile 

ilgili Hükümet teklifinin açık oylamaya sunulmasını 

öneririz. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan 

Ankara Milletvekili 
A İtan Öymen 

Ankara Milletvekili 
Bekir Adıbelli 

Muğla Milletvekili 
Sami Gökmen 

Konya Milletvekili 
Durmuş Ali Çalık 

C. Senatosu Ordu Üyesi 
Orhan Vural 

Elazığ Milletvekili 
Faik Öztünk 

İzmir Milletvekili 
Mustafa Öztin 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Ordu Milletvekili 
Günay Yalın 

Hatay Milletvekili 
Sabri Öztürk 

Aydın Milletvekili 
Selâmı Gürgüç 

İstanbul Milletvekili 
Kâzım Özeke 

İstanbul Miletvekili 
Orhan Birgit 

Hatay Milletvekili 
Malik Yılman 

İstanbul Milletvekili 
Ertuğrul Yolsal 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılıp uzatılmama
sı konusunun ad okunmak suretiyle açık oylamasına 
arz ve teklif ederiz. 

Adana Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Hasan Aksay Süleyman Arif Emre 

Ankara Milletvekili Mardin Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk Nurettin Yılmaz 

Erzurum Milletvekili 
Korkut Özal 

Diyarbakır Milletvekili 
Yaşar Göçmen 

Sivas Milletvekili 
Temel Karamollaoğlu 
İstanbul Milletvekili 
Fehmi Cumalıoğlu 

Van Milletvekili 
Muslih Görentaş . 

Mardin Mı 
Fehim 

Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

Malatya Milletvekili 
M. Recai Kutan 

İstanbul Milletvekili 
Abdullah Tomba 

K. Maraş Milletvekili 
Hasan Seyithanoğlu 
Konya Milletvekili 

Şener Battal 
ilıletve'kili 
Adak 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylamanın, adı okunan 
sayın üyenin ayağa kalkarak «kabul, ret, çekinser» 
ifadelerini kullanması suretiyle yapılmasını oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylama işlemine önerge sahiplerinden başlıyoruz.; 
(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?... 

Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sıkıyönetimin uzatıl
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin oylanmasına 
570 sayın üye iştirak etmiş; 318 kabul, 252 ret oyu 
kullanılmıştır. Böylece sıkıyönetimin uzatılmasına iliş
kin tezkere Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşimini kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 21.40 

1>»<İ 
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Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, 
Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, SMrt, Sivas, Tunceli ve tJrfa illerinde evvelce lilan edilmiş bulunan 

sıkıyönetimin jyenliden 2 fay süreyle uzatılmalına ilişkin Başbakanlık tezkeresine verilen oyların (sonucu 
(Kaibul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıiibrahlimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak | 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

ÇekÜınserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

534 
570 
318 
252 
— 
57 

7 

Cumhuriyet Senatosu 
(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'öt Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şeblip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
i İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

j DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

! İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

1 Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Sırrı Atalay 
j Muzaffer ŞâmioğUu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 1 - t V / X J. J L İ İ V İ 

Ziya Müezziınpğlu 1 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 1 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar | 

1 MARDİN 
Möhmet Alii Arıkan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdriis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
AbduMaih Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylian 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdu'llganıi Demiirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkıiıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 
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ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA | Kemal CaMürk 
SEÇİLEN ÜYELER Fahri] Çöker 

Muhsiin Batur I Hilmi Fırat 
Zeyyat Baykara | N. Kemal Şentürk 

MİLLET MECLİSİ 
(Kabul Edenler) 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Netimin Abadan Unat 

ADANA 
Meihrrtöt Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHlSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mdte Taı.' 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orman Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Haımdii Çefebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Demiz Bay kal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan, ÖzaycLnılı. 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 

l Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Bahattiin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Saibrii Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün. 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrenl Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabrı Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 

Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersioy 
Orhan Eyüfboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 

Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
APtev Coşkun 
Yüfcseil Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin, 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
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KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan Feyztoğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 

M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımeıttin Çoban 

MALATYA 
•Lüıtfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaalslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şentüırfc 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Erkin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sarnıi Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecem iş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tunjcay Ma.taracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
1. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 

'Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt ' 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 

Cumhuriyet Senatosu 
(Reddedenler) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehimlet Ünaldı 
AFYONKARAHİSAE 

Ahmet Karayı ğ it 

AMASYA 
Macit Zeren g 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğüt Köker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

Raif Eriş 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Salkup Haitunıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Süleyman Tuncel 
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KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Carıpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Haran Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANÎSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

I ORDU 
1 Ata Bodur 

SAKARYA 
| Osman Saîiıhioğlu 
İ 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Talisin Türkay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hiisaimettıin Çelebi 

MİLLET MECLİSİ 
(Reddedenler) 

Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin înkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin înan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmal: 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Alt Elverdii 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibero 
Ahmet Çim'bek 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rtfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
ismet Angı 

Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

ğluj GÎRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan. Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
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İsmail Hakkı Tekinel 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

ÎZMÎR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Na|ili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özlbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zekıi Okur 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Cevdet Sunay • 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevj, 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abium 
Hüseyin Cavüt Erdemir 
İlhan Ersoy 
Al'i İrfan Haznedaır 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Hail Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
Abdöîkadk Tirmurağaoğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalina 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kırathoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avrai Kavurmacroğlu 
Sadi Somuncuoğfu 

ORDU 
Hamdli Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

Cumhuriyet Senatosu 
(Oya Katılmayanlar) 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KAYSERİ 
İ Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
f Hamdi Özer 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Ali Fuat Eyüboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 
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MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SİİRT 
Süreyya Öner 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
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YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Irmak 
A'dniam; Baş'er, Kaıfaoğlu 

H, Nag Kübalı 
Safa, Reisoğlü 
Metin Toker 

MİLLET MECLİSİ 
(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Galip Kaya 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Hünsü Yılmaz 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septiöğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Nizamettin Eıkmen 

İÇEL 
Ali Ak 

İSTANBUL 
Kemal Kaçar 
Hüsamettin Tiyanşan 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 

MARDİN 
Metlin Musaoğlü 

MUĞLA 
Ahmöt Buİdanlı 

MUŞ 
M. Elmin Söydagil 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 

SİİRT 
Zeki Çelilken (l.Ü.) 

SİVAS 
Enver Akpıva 

URFA 
Necmettin Cevheri 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş (Başkan) 

Cumhuriyet Senatosu 
(Açık Üyelikler) 

Bitlis 
Manisa 

Yekûn 2 

MİLLET MECLİSİ 
(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Konya 
Muğla 

Yâkûn 

>•« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

11 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 6 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1. — BAŞKANLIK DİVANININ SUNUŞLARI 
1. — Adana, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Diyar

bakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hak
kâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mar
din, Siirt, Sivas, Tunceli ve Urfa illerinde evvelce 
ilan edilmiş bulunan Sıkıyönetimin yeniden 2 ay sü
re ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 
(3/200) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Bakanlığına ait in
şaat ihalelerinde yakınlarına menfaat sağladığı ve 
gümrüklerdeki yolsuzluklara gözyumarak görevini 
kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi. (9/269) 

3. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; 
Gümrük Memurları Yardımlaşma Derneğinin yasa 
dışı faaliyetlerine gözyumarak görevini kötüye kul
landığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 
ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel 
Bakanı Tuncay Mataracı hakkında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesi. (9/270) 

2. — TEKRARLANACAK OYLAMALAR 
3. — SEÇİMLER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve Halit Evliya'nın; milli bütünlüğümüzü bö
lücü olaylar karşısında görevini ihmal ve kötüye kul
lanarak Kahramanmaraş olaylarına neden olduğu ve 
bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ece-
vit hakkında (9/234); Niğde Milletvekili Sadi So-
muncuoğlu ve 2 arkadaşının, milli bütünlüğümüzü 
bölücü olaylar karşısında görevlerini ihmal ve kötü
ye kullanarak Kahramanmaraş olaylarına neden ol
dukları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
141, 142, 163, 230, 240, 311 ve 312 nci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri es
ki Bakanı İrfan Özaydınlı, Milli Eğitim Bakanı Nec-

I det Uğur, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali 
Topuz ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında 
(9/235) Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan-

I tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec-
I üs Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini ince-
I lemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyo-
I nuna üye seçimi. (9/234, 9/235) 

I 2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Tokat 
I Milletvekili Faruk Demirtola'nın; Anayasanın bazı 
I maddelerini ihlal ederek görevlerini kötüye kullan-
I dıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
I 141, 142 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
I Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan 
I Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Adalet Bakanı Mehmet 
I Can ve içişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı hakla-
I rında (9/236); Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
4 Anayasanın bazı maddelerini ihlal ederek görevlerini 
I kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
I Kanununun 141, 142, 146, 230 ve 240 ncı maddeieri-
J ne uyduğu iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak-
I larında (9/246) Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
I Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergelerini 
I incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko-
I misyonuna üye seçimi. (9/236, 9/246) 

I 3. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ve 4 ar-
I kadaşının; yasalara aykırı olarak işçi tayin etmek su-
I retiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
I Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
I iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Matara-
I cı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top-
I lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
I Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini in-
I celemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komis-
I yonuna üye seçimi. (9/237) 
I 4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve Sı-
I vas Milletvekili Ali Gürbüz'ün; anarşik olaylar kar-
I şısında gerekli önlemleri almayarak görevlerini ihmal 
I ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ce-
I za Kanununun 125, 146, 179, 230 ve 240 ncı madde-
I lerine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Bülent Ecevit, 
I Adalet Bakanı Mehmet Can, İçişleri eski Bakanı İr-
I fan Özaydınlı haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 



Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Ha
zırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/238) 

5. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve Sivas 
Milletvekili Ali Gürbüz'ün; yaptığı tayin ve nakiller
de partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlîk Komisyonuna üye seçimi. (9/239) 

6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve İstanbul 
Milletvekili Turan Koçal'ın; yaptığı tayin ve nakil
lerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere ıkurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/240) 

7. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 7 ar
kadaşının; yetkilerini kötüye kullanarak bir olayda 
görevli emniyet mensuplarının tutuklanmalarına ve 
dövülüp yaralanmalarına sebebiyet vererek görevleri
ni ihmal ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 308 nci maddele
rine uyduğu iddiasıyla, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi 
Güneş, Adalet Bakanı Mehmet Can ile Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/241) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Os
man Nuri Canpolat ve 2 arkadaşının; mevki ve nü
fuzunu kullanıp yakınlarına menfaat sağlayarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Gümrük ve Tekel Bakam Tuncay Mataracı hakkın
da Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı 
İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/242) 

9. — Antalya milletvekilleri, İhsan Ataöv ve Galip 
Kaya'nın; tapulu araziler üzerindeki turistik tesisleri 
yıktırarak, Hazineyi zarara uğrattıkları ve bu eylem
lerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit, 
İçişleri eski Bakanı İrfan Özaydınlı, Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Alev Coşkun, İmar ve İskan Bakanı 
Ahmet Karaaslan, Bayındırlık Bakanı Şerafettin El
çi, Orman Bakanı Vecdi İlhan, Köyişleri ve Koope
ratifler Bakanı Ali Topuz haklarında Anayasanın 90 
ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/243) 

• 10. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Ço
rum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; yaptığı tayin ve 
nakillerde partizanca bir tutum izleyerek görevini kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 201, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Top
lantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/244) 

11. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut To-
ker ve 4 arkadaşının; ihracat ürünlerimizin bir kısmı
nı yabancı bankalara rehin ederek ekonomimizi za
rara uğratan tutumlarıyla görevlerini ihmal ve kötü
ye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakla
rında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye 
seçimi. (9/245) 

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın; em
niyet mensuplarınca sanıklara yapılan işkence ve ka
nunsuz işlemlere göz yumarak görevini ihmal ve kö
tüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü
nün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişjkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/247) 



13. — Gümüşhane Milletvekilleri Turgut Yücel v^ 
Mehmet Çatalbaş'ın; Mareşal Çakmak Eğitim Ens-
titüsündeki bir kısım öğrencilerin okuldan uzaklaş
tırılmalarına sebep olmak suretiyle görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/248) 

14. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; Ma
nisa Akhisar ilçesinde meydana gelen olaylarda ge
rekli önlemleri almayarak görevini ihmal ve kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişle
ri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere kuru
lan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/249) 

15. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere gözyumarak gö
revini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal hak
kında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantı
sı içtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na" üye seçimi. (9/250) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları 
ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 
12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere ku
rulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. 
(9/251) 

17. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle görevini kötüye kullan
dığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı 
maddesine uyduğu İddiasıyla Başbakan Bülent Ece

vit hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik 
Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini 
incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Ko
misyonuna üye seçimi. (9/252) 

18. — Adana Millet vekili Hasan Gürsoy ve 5 ar
kadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık Makamında mey
dana gelen olaydan sonra yasal işlemleri yapmayarak 
görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/253) 

(19. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün; An) 
talya - Gazipaşa'da tarihi eserler üzerinde kanunsuz 
yapılan inşaatlara gözyumarak görevlerini ihmal ve 
kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir ve İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/254) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; Köy - Koop'larda yapılan yolsuzlukları 
denetletmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ncı mad
desine uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
larında Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplan
tısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Soruşturması açılmasına ilişkin önergesini incele
mek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonu
na üye seçimi. (9/255) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 2 ar
kadaşının; Polisi modern silah, araç ve gereçlerle 
donatmamak, özel güvenceye kavuşturmamak ve 
Emniyet Kuvvetlerine yapılan tecavüzlerde gerekli 
önlemleri almamak suretiyle görevlerini ihmal ettik
leri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 



TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/257) 

22. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun; Kaçak olarak yurda getirilen ve yakalanarak 
müsadere edilen makine yedek parçalarına ait işlem
leri geciktirerek görevini kötüye kullandığı ve bu 
eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
Komisyonuna üye seçimi. (9/258) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın; gü
reş sporuna gereken önemi vermeyerek görevini 
kötüye kullandığı ve hu eylemlinin Tü!rfc Ceza Kanu
nunun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Gençlik 
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini incelemek üzere 'kumlan Soruş
turma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi (9/259) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın; 
Disk'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumarak görevle
rini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı 
Hasan Fehmi Güneş haklarında Anayasanın 90 ncı, 
TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesini incelemek üzere kurulan Soruştur
ma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/261) 

•25. — Antalya 'Milletvekili İhsan Ataöv'ün; muhtar 
maaşlarının ödenmesinde yetkilerini kullanmayarak 
görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı maddelerine 
uyduğu iddiasıyla Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere kurulan Soruşturma Hazırlık 
'Komisyonuna üye seçimi. (9/263) 

26. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın; üreti
cinin akaryakıt ihtiyacı konusunda gerekli önlemleri 
almayarak görevini ihmal ve kötüye kullandığı ve bu 
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eyleminin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişikin önergesini incelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/264) 

27. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun; 
tutum ve davranışlarıyla Çay : Kur'daki yolsuzluklara 
neden olarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uy
duğu iddiasıyla Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı hakkında Anayasanın 90 ncı, TBMM Bir
leşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesini incelemek üzere 'kurulan Soruşturma Hazırlık 
'Komisyonuna üye seçimi. (9/'265) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı'nın; 
Anayasa ve Dernekler Kanununun bazı maddelerini 
ihlal ederek görevini kötüye kullandığı ve bu eyle
minin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında 
Anayasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtü
züğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini incelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçi
mi. (9/266) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataiöv'ün; Ant 
Birlik Tarım Satış Kooperatifine partizanca tayinler 
yaptığı ve yolsuzluklara gözyumarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 
240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 
90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılma
sına ilişkin önergesini İncelemek üzere kurulan So
ruşturma Hazırlık Komisyonuna üye seçimi. (9/267) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Osj 

man Albayrak ve 2 arkadaşının; Emniyet mensupla
rınca, vatandaşlara işkence yapılmasına gözyumarak 
görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ce
za Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla 
İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hakkında Ana
yasanın 90 ncı, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzü
ğünün 12 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruş
turması açılmasına ilişkin önergesini inrelemek üzere 
kurulan Soruşturma Hazırlik Komisyonuna üye se
çimi. (9/268) 
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4. — İÇTÜZÜĞÜN 6 NCI MADDESI GEREĞINCE 

BAŞKANLıĞA YÖNELTILEN SÖZLÜ 
SORULAR 

5. — ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLECEK KANUN 
TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

İÇTÜZÜK TEKLİFLERİ 
6, — KANUN TASARı VE TEKLIFLERI ILE 

• İÇTÜZÜK TEKLIFLER! 
7. — MECLIS SORUŞTURMASı VE YÜCE 

DİVANA SEVK İLE İLGİLİ KONULAR 
1. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan ve 126 ar

kadaşının, memuriyet mevkii ve nüfuzunu kötüye 

kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 ncı maddelerine uyduğu iddia
sıyla eski Başbakan Süleyman Demirel, Maliye eski 
Bakanı Yılmaz Ergenekon ve Ticaret eski Bakanı 
Halil Başol haklarında Anayasanın 90 ncı, TBMM 
Birleşik Toplantısı İçtüzüğünün 12 nci maddeleri 
uyarınca, bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi ile 59 numaralı TBMM Soruşturma Hazır
lık Komisyonu Raporu ve ekleri. (9/59) (S. Sayısı : 
10S) (Dağıtma tarihi : 11 4 , 1977) 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 nci Birleşim) 




